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ВСТУП 

 

 

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 в 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, обумовлених, 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 та дії 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 
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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, 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 ін. 

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 формування 

системи депозитного менеджменту банку, його результативність та 

ефективність; поглиблення теоретичних основ депозитного менеджменту 

банків в частині підвищення рівня адаптованості до флуктуацій зовнішнього 

середовища. 

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. 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

теоретичне обґрунтування та розробка науково-методичних підходів і 

практичних рекомендацій, спрямованих на формування системи депозитного 

менеджменту банку, адаптованої до умов функціонування.  

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 

депозитну діяльність 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; 

 поглибити теоретико-методичні підходи до формування системи 

депозитного менеджменту банків 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; 
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 розробити науково-методичний підхід до визначення інтегрального 

рівня ефективності депозитного менеджменту банку в контексті врахування 

умов його функціонування. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у 

процесі депозитної діяльності банку. 

Предметом дослідження є методичні засади та науково-практичні 

рекомендації щодо формування системи депозитного менеджменту банку, 

адаптованої до умов функціонування. 

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 вчених з 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»; структуризації об’єктного поля 

депозитного менеджменту банку; формуванні системи ознак для класифікації 

факторів, що впливають на депозитну діяльність банку, її результативність та 

ефективність); порівняння (при формуванні системи депозитного 

менеджменту банку та виділенні її елементів); системного аналізу (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), формалізації та економіко-

математичного моделювання, зокрема стохастичного фронтірного аналізу (у 

процесі розробки синтетичного показника результативності депозитної 

діяльності банку; визначення інтегрального рівня ефективності депозитного 
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менеджменту банку в контексті врахування умов його функціонування); 

інструментів якісного та кількісного стратегічного аналізу на основі 

регресійних залежностей (задля кількісної формалізації впливу факторів на 

результати депозитної діяльності банку). Економіко-математичне 

моделювання проведено в програмному середовищі FRONTIER Version 4.2 

та STATA 12. 

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 банку, 

адаптованої до умов функціонування. Наукову новизну дисертаційної роботи 

визначають такі положення: 

вперше: 

 запропоновано науково-методичний підхід до визначення 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту банку в 

контексті врахування умов його функціонування, 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 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: 
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 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 з 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 демонструють 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;  

набуло 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, 
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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 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 функціонує 

на основі інтеграції принципів системного та адаптивного підходів до 

менеджменту та специфічних принципів депозитної діяльності, 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 

операційного середовища; на рівні Національного банку України – при 

вдосконаленні методів аналізу фінансового стану банку в системі 

банківського нагляду.  

Розроблені методичні підходи та рекомендації щодо необхідності 

застосування інтегрованого підходу, що забезпечує залучення оптимального 

обсягу коштів для здійснення активних операцій та їх узгодження з 
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ключовими цілями діяльності інших підсистем впроваджено СФ АТ 

«Укрексімбанк» (довідка від 19.10.15 р. № 115-00). 

Пропозиції щодо формування аналітичного інструментарію системи 

депозитного менеджменту на основі показників моніторингу з метою 

виявлення відхилень впроваджено ПАТ Банк «Траст» (довідка від 24.12.15 р. 

№ 607).    

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 від 21.12.15 р. № 603). 

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). 

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 умовах інтеграційних та глобалізацій них 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, 2014, 2015); «Міжнародна банківська конкуренція: 

теорія і практика» (м. Суми, 2012); «Економіка ХХІ століття: сучасні 

тенденції та перспективи розвитку» (м. Ірпінь, 2011).  
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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, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації складає 235 сторінки, у тому числі 220 

сторінки основного тексту, 18 таблиць, 53 рисунків, 7 додатків та список 

використаних джерел з 203 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕПОЗИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ЯК ОБ’ЄКТУ 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

1.1 Структурно-декомпозиційний аналіз категоріально-понятійного 

апарату дослідження депозитної діяльності банку як об’єкту менеджменту 

 

 

Депозитна діяльність відіграє значну роль не тільки в банківській 

діяльності, а й стимулює збільшення інвестиційних ресурсів у всі сектори 

економіки країни. Депозитні ресурси, що формуються в результаті 

депозитної діяльності банку, виступають джерелом акумульованих ресурсів у 

банківській системі, а залучення тимчасово вільних коштів юридичних і 

фізичних осіб та їх розміщення в банках у вигляді депозитних вкладень 

дозволяє перетворювати їх у реальний капітал за допомогою здійснення 

кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Отже, забезпечується 

потреба економіки у додаткових ресурсах. Внаслідок негативного впливу 

світової фінансової кризи, девальвації національної валюти, нестабільності 

політичного середовища та ряду інших факторів відбувся значний відтік 

депозитних ресурсів як фізичних, так і юридичних осіб. Це в свою чергу 

завдало значного впливу по стабільності банківської системи та розвитку 

економіки країни загалом. 

За цих умов проблематика депозитної діяльності банків стає 

надзвичайно актуальною. Розвиток і ефективність функціонування 

банківської діяльності неможливе без детально розглянутої та економічно 

обґрунтованої депозитної діяльності, що враховує шляхи подальшого 

зростання і поліпшення якісних та кількісних показників діяльності банку, 

особливості клієнтської бази, соціально-економічних умов, в яких 

здійснюється банківська діяльність. Отже, дослідження підходів, які взяті в 

основу формування та оцінки ефективності депозитної діяльності виступає 



14 

 

 

одним з ключових питань стратегічного значення для подальшого розвитку 

банківської системи та економіки країни в цілому. 

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів депозитної діяльності 

банків присвячені роботи вітчизняних вчених А. М. Мороза, М. І. Савлука 

[14], А.О.Єпіфанова, Н. Г. Маслак [62], І. В. Сала [131], О. В. Васюренка [29-

31], І.І. Д'яконової [60, 61], А. М. Герасимовича [5, 41, 42], Л. О. Примостки 

[22, 23]  та інших. 

Серед зарубіжних вчених вивченню різних аспектів формування та 

реалізації депозитної діяльності банків присвячені роботи таких науковців: 

А. Маршал, Е. Долан, П.Роуз Р. Мауріціо (Maurizio, 2012), В. Терраза, 

Х.Разафітомбо (Terraza, Razafitombo, 2014) Дж. Вільям та іншим. 

Погоджуючись з думкую науковців С. П. Ярошенко, І. В. Сало, 

О. В. Крухмаль, що депозитна діяльність має значний вплив як на банківську 

діяльність, так і на економіку країни в цілому, вважаємо, що депозитну 

діяльність як частину банківської діяльності необхідно розглядати як з точки 

зору можливості його впливу (прямого чи опосередкованого) на діяльність 

банку, так і з погляду оптимізації цього впливу.  

Депозитна діяльність банку складається з набору відносно самостійних 

структурних елементів і функціональних зв’язків між ними. Для аналізу 

обраного об’єкта необхідно підвести часткове поняття під загальне і знайти 

його специфіку у виділеній групі об’єктів, яка виступає по відношенню до 

нього як загальне, як сукупність. На нашу думку, при тлумаченні змісту 

поняття «депозитна діяльність банку» слід виходити зі структурно-

композиційної взаємодії складових його сутності –  діяльність, банківська 

діяльність, і депозит.   

Базовою  структурною складовою в композиційній будові поняття 

«депозитна діяльність банку» є діяльність, що розглядається нами як 

центральний елемент в системно-діяльнісному підходу в філософії. З позиції 

економічного підходу дана складова, на нашу думку, має розглядатися через 

призму поняття «економічна діяльність».  
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Підходи до тлумачення поняття «діяльність» мають такі складові, як 

процес, сукупність дій, система заходів. Результати морфологічної  

декомпозиції  поняття «діяльність» з економічної та філософської точки зору 

представлена в рисунку 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Результати морфологічної декомпозиції визначення 

сутності поняття «діяльність» [узагальнено автором, джерело: 24, 137, 152 ] 

 

На підставі проведеної морфологічної декомпозиції (рисунок 1.1) видно, 

що будь-яка діяльність включає в себе наступні характеристики: мотив, мета, 

предмет на який вона направлена, структура і засоби за допомогою яких 

відбувається її реалізація та результати. 

Економічний підхід Філософський підхід 

П
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Процес виробництва продукції 

(товарів та послуг), який 

здійснюється з використанням певних 

ресурсів: сировини, матеріалів, 

устаткування, робочої сили, 

технологічних процесів тощо. 

С
у
к
у
п

н
іс

ть
 д

ій
 

С
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Сукупність дій на різних рівнях 

господарювання, у результаті яких 

люди задовольняють свої потреби за 

допомогою виробництва і обміну 

матеріальними благами і послугами 

Систему цілеспрямованих заходів, 

процедур та видів робіт, що пов’язані 

із забезпеченням рентабельного 

функціонування в умовах товарно-

грошових відносин, що орієнтована 

на одержання прибутку 

Процес активної взаємодії 

суб'єкта з об'єктом, під час 

якого суб'єкт задовольняє будь-

які свої потреби, досягає мети. 

Сукупність дій, які об’єднані 

спільною метою і виконують 

суспільну функцію; специфічно 

людська форма активного 

ставлення до навколишнього 

світу, зміст якої складає його 

доцільна зміна і перетворення  

Система заходів спрямованих на 

пізнання і творче перетворення 

навколишнього світу, 

включаючи самого себе і умови 

свого існування. 

Підходи до трактування поняття «діяльність» 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0
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Дослідженню сутності банківської діяльності приділялось чимало 

уваги, проте не існує єдиного підходу до визначення змісту банківської 

діяльності та деякі підходи суперечать один одному. Узагальнення поглядів 

на сутність банківської діяльності дає можливість виокремити два 

концептуальні підходи до розуміння змісту банківської діяльності (рис. 1.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Визначення сутності поняття «банківська діяльність» з 

економічної та правової точки зору [узагальнено автором, джерело: 41, 44, 

68,106] 

 

Діяльність банка включає в себе банківську діяльність та інші види 

діяльності. Під іншими видами розуміється діяльність та, яку виконує банк як 

підприємство. 

Банківська діяльність - особливий вид комерційної 

діяльності, який можуть здійснювати виключно банківські 

установи відповідно до банківського законодавства після 

реєстрації банку та одержання ліценції Національного 

банку 

 Сутність банківської діяльності розкривається 

через виконання нею ощадно-

капіталотворчої,, перерозподільної, 

інвестиційної, стимулюючої, соціальної, 

інформаційної, регулюючої функцій 

Визначається як виробничий процес, 

пов’язаний з трансформацією банківських 

ресурсів у доходні активи та досліджується з 

позиції процесу управління фінансовими 

потоками в процесі залучення та розміщення 

ресурсів банку як динамічної системи 
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Досліджується з позиції суспільного 

призначення банків: на макрорівні 

спрямована на зменшення трансакційних 

витрат, асиметричності інформації та 

управління ризиками; на мікрорівні – 

отримання прибутку за рахунок економії на 

масштабі 
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Банківська діяльність включає: залучення, акумулювання коштів 

(депозитна діяльність); розміщення, розподілення (кредитна діяльність); 

розрахунково-касове обслуговування (розрахункова діяльність. 

Стосовно правового підходу,  відповідно  до Закону України «Про 

банки та банківську діяльність» залучення у вклади грошових коштів 

фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, 

на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських 

рахунків фізичних та юридичних осіб [124]. Банківську діяльність 

визначають через банківські послуги, які банк надає своїм клієнтам. У свою 

чергу у статті 47 зазначеного Закону до банківських послуг відносяться: 

– залучення   у  вклади  (депозити)  коштів  та  банківських  металів від 

необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;  

– відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків 

клієнтів, у тому числі у банківських металах;  

– розміщення залучених у вклади (депозити),  у тому числі на поточні 

рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та 

на власний ризик. 

На наш погляд, найбільш повним у межах функціонального підходу 

слід вважати визначення О. В. Васюренко, який визначає депозитну 

діяльність як «професійне управління ресурсами суспільства в їх грошовому 

виразі і виконує відповідні специфічні функції в економіці на законній 

підставі та під юрисдикцією державних органів, що забезпечують 

регулювання та контроль» [29]. Таким чином, функціональний підхід до 

розкриття сутності банківської діяльності акцентує увагу на операціях, та, 

відповідно, послугах, які надаються банками в процесі реалізації своїх 

функцій. Відтак використання функціонального підходу є доцільним при 

дослідженні банківської діяльності на макрорівні. 

За процесним підходом банківська діяльність являє собою динамічний 

процес управління фінансовими потоками, що дозволяє виявити та дослідити 

закономірності прийняття управлінських рішень стосовно залучення та 
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розміщення ресурсів банком. У свою чергу застосування даного підходу є 

доцільним з позиції управління банком як складною динамічною системою. 

Також, згідно з даного підходу банківську діяльність слід розглядати в 

якості виробничого процесу, пов’язаного з трансформацією банківських 

ресурсів у доходні активи.  

У сучасних умовах відповідно до інституційного підходу банківську 

діяльність слід розглядати з позиції інституту зменшення транзакційних 

витрат економічних суб’єктів, вирішення проблеми асиметричності 

інформації на ринку та управління ризиками. 

Переходячи, до розкриття сутності поняття «депозит», слід зазначити, 

що єдиного підходу до визначення не існує, а також більшість науковців 

ототожнюють поняття «депозит» та «вклад».  

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" 

вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті 

України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних 

рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або 

без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 

законодавства України та умов договору» [124].  

На основі врахування специфіки банківської діяльності та базуючись на 

постулатах процесного підходу, депозитну діяльність запропоновано 

розуміти як складова банківської діяльності, що здійснюється виключно на 

підставі банківської ліцензії, та забезпечує реалізацію 

внутрішньобанківських процесів, спрямованих на залучення та 

акумулювання тимчасово вільних коштів населення та підприємств за 

контрольованого рівня ризиків.  

Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб 

шляхом виконання депозитних операцій, у процесі яких використовують 

різні види банківських рахунків. 

Згідно з цією Інструкцією вкладний (депозитний) рахунок - це рахунок, 

що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, 
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що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без 

зазначення такого строку, під визначений процент (дохід) і підлягають 

поверненню клієнту відповідно до законодавства та умов договору. До 

вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні депозитні рахунки, 

що відкриваються фізичним особам відповідно до Закону України "Про 

недержавне пенсійне забезпечення" для накопичення заощаджень на виплату 

пенсії. У таблиці 1.1 представлено класифікація депозитних операцій. 

Процентні ставки за вкладними (депозитними) операціями 

встановлюються банками самостійно. Національний банк України 

встановлює індикативні розміри процентних ставок для банків з урахуванням 

ситуації на грошово-кредитному ринку. 

Таблиця 1.1 – Класифікація інструментів залучення депозитних 

ресурсів [узагальнено автором, джерело: 124-126] 

Правова основа Інструмент Коротка характеристика 

Договір банківського 

рахунку 

Поточний 

рахунок, 

депозитний 

рахунок 

Депозитні та поточні рахунки відкриваються 

банками клієнтам у порядку, встановленому 

Інструкцією про порядок відкриття, 

використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах,  

Договір банківського 

вкладу з видачею 

ощадної книжки 

Вклад на вимогу, 

строковий вклад 

Вклади на вимогу - це грошові кошти  або 

банківські метали, що розміщені  

вкладниками в банках на  умовах  видачі  

вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника 

або здійснення  платежів за розпорядженням  

власника рахунку. 

Вклади строкові  - це грошові кошти або 

банківські метали, розміщені  вкладниками в 

банку  на визначений  договором строк. 

Договір банківського 

вкладу з видачею 

ощадного 

(депозитного) 

сертифіката 

Іменний 

сертифікат або на 

пред'явника 

 

Ощадний (депозитний) сертифікат -  цінний  

папір,  який  підтверджує  суму  вкладу,  

унесеного  в  банк,  і права вкладника 

(власника  сертифіката)  на  одержання  зі  

впливом  установленого  

строку  суми  вкладу  та  процентів,  

установлених сертифікатом, у  

банку,  який  його  видав 

 

Банк сплачує вкладнику суму вкладу (депозиту) і нараховані за ним 

проценти: 



20 

 

 

- у національній валюті, якщо грошові кошти надійшли на вкладний 

(депозитний) рахунок у національній валюті; 

- у валюті вкладу (депозиту), якщо грошові кошти надійшли на 

вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в 

порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - в іншій 

іноземній чи в національній валюті; 

- у банківських металах, якщо вкладний (депозитний) рахунок 

відкритий у банківських металах, або на умовах та в порядку, передбачених 

договором, відповідно до заяви вкладника - у національній валюті. 

Реалізація покладених на банки функцій базується на дотриманні ними 

принципів діяльності. Принципи - це основні положення діяльності банку, 

які забезпечують реалізацію покладених на банки функцій і виконання 

банківських операцій. 

Діяльність банків будується на певних принципах, які випливають з їх 

правового статусу.  Більшість науковців [15, 36, 44, 47, 170-172] розглядаючи 

принципи банківської діяльності згідно законодавчої бази України виділяють 

організаційно-правові та  економічні принципи, що забезпечують економічні 

засади діяльності банків. До організаційно-правових принципів слід віднести 

зокрема такі: а) законності; б) незалежності; в) колегіальності управління; г) 

дотримання банківської таємниці. 

Стосовно принципів, що забезпечують економічні засади діяльності 

банків науковці з банківської справи до основних принципів, що 

забезпечують економічні засади діяльності банків, відносять такі: а) роботи в 

межах реально залучених ресурсів; б) побудова взаємовідносин з клієнтами 

на ринкових засадах; в) повна економічна самостійність; г) регулювання 

діяльності банків тільки економічними методами. 

Дослідивши ряд принципів, які лежать в основі управління 

банківською діяльністю в зарубіжних країнах, ми пропонуємо вдосконалений 

розширений перелік принципів банківської діяльності. До організаційно-

правових слід віднести підтримку добросовісної конкуренції та недопускання 
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монополізації, отримання ліцензії. До економічних принципів пропонуємо 

додати принцип ліквідності. Узагальнюючи вище поданий матеріал, 

пропонуємо розширену класифікацію принципів банківської діяльності 

(таблиця 1.2). 

Таблиця 1.2 – Принципи банківської діяльності [узагальнено автором] 

Принципи Характеристика принципу 
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Принцип роботи в межах 

реально залучених 

ресурсів 

Банки повинні забезпечувати не лише кількісну 

відповідність між своїми ресурсами, кредитними вкладами 

та іншими активами, але і досягти відповідності характеру 

банківських активів специфіці мобілізованих ними 

ресурсів. 

Принцип повної 

економічної 

самостійності 

Банки мають право самостійно володіти, користуватися та 

розпоряджатися майном, що перебуває в їхній власності. 

Економічна самостійність передбачає свободу 

розпорядження власними коштами банку та залученими 

ресурсами, вільний вибір клієнтів та вкладників, 

розпорядження доходами, які залишаються після сплати 

податків. 

Принцип побудови 

взаємовідносин з 

клієнтами на ринкових 

засадах 

Суть його полягає в тому, що, мобілізуючи тимчасово 

вільні грошові кошти юридичних і фізичних осіб, банки 

при наданні клієнтам позик спрямовують їх туди, де їх 

використання обіцяє найбільші прибутки, тобто банки при 

цьому виходять із ринкових критеріїв прибутковості, 

ризику і ліквідності 

Принцип ліквідності Створення і підтримка оптимального рівня банківської 

ліквідності; 

Принцип регулювання 

діяльності банків тільки 

економічними методами. 

 

Постійний контроль за діяльністю банків з боку 

Національного банку України здійснюється через систему 

економічних нормативів, котрих повинні дотримуватися 

банки. Порушення установлених нормативів може 

призвести до відкликання НБУ раніше виданої ліцензії або 

застосування до банку відповідних санкцій. 

О
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Принцип законності Відповідно до принципу банки повинні функціонувати на 

основі Конституції та інших законів України, 

додержуватися законності безпосередньо у своїй 

діяльності. 

Принцип обов’язкового 

ліцензування 

Обов’язковим є отримання банківської ліцензії на 

здійснення банківських операцій 

Принцип незалежності Органам державної влади і органам місцевого 

самоврядування забороняється будь-яким чином впливати 

на керівництво чи працівників банків у ході виконання 

ними службових обов’язків або втручатися у діяльність 

банку. Шкода, заподіяна банку внаслідок такого 

втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, 

визначеному законом. 

Принцип колегіальності 

управління 

Органи управління банком за порядком вирішення питань, 

віднесених до їх компетенції, є колегіальними 

Принцип дотримання  Підтримка добросовісної конкуренції та недопускання 
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Принципи Характеристика принципу 

конкуренції  монополізації 

Принцип забезпечення 

надійності 

 

Не розголошення інформації про діяльність і фінансовий 

стан клієнта і взаємовідносини з ним чи третьою особою 

при наданні послуг банку, щоб не завдати матеріальну чи 

моральну шкоду клієнту. 

 

В основі депозитної діяльності лежать як загальні, так і специфічні 

принципи (додаток А). 

Дослідженням принципів депозитної діяльності не приділялося 

належної уваги. Більшість вчених розглядають принципи депозитної 

політики, а не депозитної діяльності. Основуючись на працях вчених, що 

досліджували депозитну політку [1, 3, 6, 54, 57], та на основі принципів 

банківської діяльності, ми пропонуємо власний підхід до формування  

принципів депозитної діяльності банку.  

Дотримання цих принципів дозволяє банку сформувати як стратегічні, 

так і тактичні напрями в організації депозитних операцій, забезпечуючи цим 

ефективність і оптимізацію його депозитної діяльності. 

У ринковій економіці банківські установи виконують роль фінансових 

посередників. Цей статус дає їм змогу залучати значні суми вільних 

грошових коштів та заощаджень, і перетворювати їх в капітал вкладаючи у 

різні види доходних активів. Специфікою банківської діяльності є те, що 

банк оперує переважно залученими коштами, тобто чужими грошима. 

Депозитно-ощадне залучення вільних грошових коштів юридичних та 

фізичних осіб обходиться банку порівняно дешевше, ніж емісія власних 

цінних паперів або часте отримання кредитів на міжбанківському ринку. 

Тому вивчення сутності депозитних ресурсів банків як результату 

депозитної діяльності та об’єкту депозитного менеджменту є актуальним 

питанням сьогодення для банків. 

Значний внесок у розвиток і вивчення ролі формування депозитних 

ресурсів банку зробили відомі вчені: С. М. Фролов [152], О. В. 

Васюренко[29-31], Н. А. Абралава [1], А.О. Єпіфанова [62], І.М. Мельникова 
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[104],  О.Л.Симонова, Н. І.Кожель [79], З.Рид, Р.Костер, Э.Гилл, Р. Смит 

[127], О. І. Лаврушин [16], О. Л. Смірнов, В. М. Усоскін, О. В. Васюренко, 

М. І. Крупка, В. Д. Лагутіна [95],  Д. Г. Лук’яненко, Б. Л. Луців, А.М. Мороз, 

А. А. Пересада, Л. О. Примостка [121, 122], М. І. Савлук [110], О. Я. Стойко 

[140] та інші. Депозитні ресурси банку розглядаються вченими переважно, з 

точки зору організації банківських операцій, а не як об’єкти управлінських 

впливів. 

Зважаючи на зазначене, завданням дисертаційної роботи є уточнення 

сутності поняття «депозитні ресурси банку» як результати депозитної 

діяльності та об’єкти депозитного менеджменту банку. 

С. М. Фролов у своєму підручнику вказує на те, що «депозитні залучені 

ресурси – кошти, внесені в банк фізичними і юридичними особами на певні 

рахунки і використані ними відповідно до режиму рахунка і банківського 

законодавства» [152, С. 65].  

О. В. Васюренко зазначає, що депозитні ресурси це «…сукупність 

залучених банком ресурсів, які забезпечують йому необхідні резерви 

відповідно до законодавства та надають поверх цих резервів основний обсяг 

для кредитування» [29, С. 117]. 

Н. А. Абралава приводить наступне визначення: «депозитные ресурсы 

– это совокупность денежных средств вкладчиков, привлеченных банком на 

договорной основе на определенный срок или без определения такого срока, 

которые подлежат выплате вкладчиком, как правило, с процентом, 

обеспечивающие банку необходимый объем средств для осуществления 

активных операций и выполнения банком нормативных требований согласно 

законодательства» [1, С. 63].   

В економічному словнику депозитні ресурси визначаються як 

«средства, размещенные в банках для хранения и использования с 

последующей выплатой процентов вкладникам» [24]. 

За визначенням науковців А.О. Єпіфанова, І.В. Сала та Н.Г. Маслак 

«залучені ресурси з депозитних джерел являють собою тимчасово вільні 
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кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на поточних рахунках різних 

видів клієнтів, кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та 

строкових)» [62].  

І.М. Мельникова [104, С. 40] депозитні ресурси розглядає як грошові 

кошти або цінні папери (акція, облігація), що вносяться для заощадження в 

кредитні установи. 

Н. І.Кожель [79, С. 523] стверджує, що депозитні ресурси - це грошові 

кошти в готівковій або в безготівковій формі, в національній або іноземній 

валюті, передані банку їх власником, або третім особою за дорученням і за 

рахунок власника для заощадження на певних умовах. 

О. Петрук вважає, що депозит – це кошти, що надаються фізичними чи 

юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою 

організацією згідно із чинним законодавством України, нерезиденту на чітко 

визначений строк та під процент і оформлюються відповідною угодою [118, 

c. 74].  

Р. Тиркало під депозитом розуміє грошові кошти в готівковій або 

безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, що передані банку 

їх власником або третьою особою за дорученням та за рахунок власника для 

зберігання на певних умовах [144, c. 164].  

А. Герасимович стверджує, що депозитом є не що інше, як 

зобов’язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних та 

юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату [5, c. 60].  

М. Савлук стверджує, що під депозитом потрібно розуміти кошти, які 

«розміщені в банку на певний строк не менше від одного місяця і можуть 

бути знятими після закінчення цього терміну або після попереднього 

повідомлення банку» [114, c. 456]. 

О.А. Дмитрієва [50] зазначає, що депозит - це сума грошових коштів 

клієнта, передана їм у розпорядження банку, незалежно від терміну і 

особливостей юридичного оформлення такої передачі. 
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М. Фрідман [183] зазначає, що депозити - фінансові вимоги до банку з 

боку підприємств, приватних осіб і державних установ. 

Наведені визначення депозитних ресурсів банку, свідчать про 

використання вченими ряду ознак стосовно їх характеристики. За 

результатами критичного аналізу підходів вчених з метою удосконалення 

даного визначення проведена систематизація і узагальнення ознак 

депозитних ресурсів банку. Результати даного аналізу наведені в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 – Критичний аналіз підходів вчених до ознак депозитних 

ресурсів банку [узагальнено автором] 

Ознаки Номер джерела 

152 29 1 24 62 104 79 118 5 114 50 183 Всього 

Фінансові вимоги 

(зобов’язання банку) 

         +  + 2 

Залучені ресурси + +  + +        4 

Грошові кошти:   +   + + + +  +  6 

в готівковій або в 

безготівковій формі 

      +  +    2 

в національній або в 

іноземній формі 

      +  +    2 

Цінні папери      +    +   2 

Джерела залучення:              

Фізичні особи та 

юридичні особи 

+    +   +  +  + 5 

Власники або третя 

особа за дорученням 

власника 

      +  +    2 

Відкриття рахунку 

(оформлення договору) 

+  +  +   +     4 

Принципи збереження 

депозитних ресурсів 

             

строковості,   +     +   +  3 

повернення,   + +       +  3 

платності   + +    +  +   4 

Відповідно до 

законодавства 

+ + +     +     4 

За для забезпечення 

резервів 

 + +          2 

Для здійснення 

активних операцій 

 + +          2 

Для заощаджень    +  + +  +    4 
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Виходячи з вище наведеного, більшість вчених депозитні ресурси 

визначають як грошові кошти фізичних та юридичних осіб залучені банком 

на основі договору з відкриттям певних видів рахунків для заощаджень на 

основі принципів строковості, поверненості та платності відповідно до 

чинного законодавства. 

Визначено, що при передачі грошових коштів фізичних або юридичних 

осіб банку на основі договору банківського вкладу або банківського рахунку, 

незалежно від інструментарію, що використовується у процесі депозитної 

діяльності, вони втрачають індивідуальні ознаки, і формують загальний обсяг 

депозитних ресурсів. 

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. 

Найповніше розкрити сутність депозитних ресурсів дає змогу 

класифікація їх за різними ознаками. Одні з ознак були сформовані досить 

давно, пройшли певну апробацію практикою і стали класичними для 

більшості банків країн з ринковою економікою, інші — виникли нещодавно, 

у зв'язку з розвитком і вдосконаленням банківської практики. До цього часу 

ні в економічній літературі, ні в чинному законодавстві України повної 

класифікації банківських депозитних ресурс не існує. 

Класифікацію депозитних ресурсів у своїх роботах розглядали такі 

вчені як:  Р. Р. Коцовською [113], Л. В. Васюренко [28], В. І. Міщенко [107, 

108], Р. І. Шевченко [159], ними були надані схожі класифікаційні ознаки 

депозитних ресурсів. 
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За економічною суттю: депозити та залишки коштів на поточних 

рахунках. 

За суб’єктами: тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб. 

Категорії суб’єктів за своїм складом є неоднорідними, а тому їх, у свою 

чергу, можна класифікувати за формою власності, видом підприємства, 

організаційно-правовими формами підприємства, резидентністю, галуззю 

економіки, сектором економіки, видом економічної діяльності тощо. 

Стосовно сфер економіки розрізняють депозитні ресурси, що надійшли з 

фінансових корпорацій; нефінансових корпорацій; органів державного 

управління та підвідомчих їм некомерційних організацій, які утримуються за 

рахунок бюджету; домашніх господарств; некомерційних організацій, які 

обслуговують домашні господарства [27, 28]. 

Залежно від форми власності виокремлюють депозитні ресурси, що 

належать вкладникам з державною і недержавною формами власності. 

Останні можуть бути вкладами приватними, колективними, юридичних і 

фізичних осіб-нерезидентів. 

Зважаючи на вид підприємства, розрізняють депозитні ресурси 

підприємств: приватних; колективних; господарських товариств; 

комунальних; державних; підприємств на власності об'єднання громадян [77, 

107]. 

За терміном: короткострокові, середньострокові, довгострокові 

депозити. 

За нарахуванням відсотків: без нарахування відсотків, з нарахуванням 

простих, з нарахуванням складних відсотків. Найбільш поширеними і 

традиційними є вклади, за якими нараховуються прості проценти, хоча банки 

залежно від ситуації на грошовому ринку здійснюють нарахування і виплату 

вкладникам доходу за схемою складних процентів. 

За місцем знаходження клієнта: кошти резидентів та нерезидентів. 

За видом відкритого рахунку:  

 кошти на поточних рахунках; 
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 кошти на розрахункових рахунках; 

 кошти на депозитних рахунках до запитання (на вимогу) до яких 

відносять: залишки на поточних рахунках клієнтів; кошти місцевих бюджетів 

та позабюджетних фондів; кошти на коррахунках інших банків (рахунках 

«лоро»); кошти в розрахунках (невикористані залишки за акредитивами, 

лімітованими чековими книжками, кошти замовників на спеціальних 

рахунках у разі розрахунків за капітальними вкладеннями в цілому за об’єкт); 

вклади населення на вимогу [113]; 

 кошти на строкових рахунках - це кошти, що зберігаються на 

окремих депозитних рахунках у банку протягом встановленого строку, який 

визначається при їх відкритті [159]. 

За складністю управління: легко керовані, важко керовані (кошти на 

поточних рахунках). 

За валютою: в національній, іноземній валюті [113]. 

У результаті проведеного дослідження обґрунтовано необхідність 

структуризації депозитних ресурсів банків за багаторівневою класифікацією. 

В якості базових у ній виокремлено ознаки класифікації за видами операцій 

банків, 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 ними (Додаток Б). 

На сьогоднішній день відсутнє загальноприйняте визначення поняття 

ризик. Вважається, що таке положення пов'язане з багатоаспектністю 

сутності ризику, широким застосуванням цього терміна в різних галузях 

науки і практичної діяльності, де ризик трактується по-різному.  

Найбільш часто зустрічаються в економічній літературі визначення 

ризику наведено в таблиці В.1 (додаток В). Основні положення, що 

становлять зміст поняття «ризик», зводяться до наступного.  
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Ризик - це загроза, небезпека шкоди або збитку. Це ймовірність 

помилки або успіху того чи іншого вибору в ситуації з альтернативами, 

рівень невизначеності в прогнозі результату [4].  

Ця подія або група споріднених випадкових подій, що завдають шкоди 

об'єкту [66].  

Ризик - це можливість відхилення від мети, заради досягнення якої 

приймалося рішення.  

Це вибір управлінських параметрів (керуючих впливів), що не гарантує 

виконання поставлених цілей в зв'язку з невизначеністю (імовірнісним 

характером) умов господарювання [58]. 

Розглянуті визначення,  доповнюючи один одного, відображають різні 

аспекти багатогранного явища, званого «ризик». Проведений аналіз показує, 

що сутність ризику полягає у відповідності мети і результату діяльності, що 

дозволяє судити про розбіжності між ними. Міра цієї розбіжності і є міра 

ризику. Якщо є збіг мети і результату - ризику немає, тобто він дорівнює 

нулю.  

Сучасна теорія і практика управління ризиками визнає той факт, що до 

ризику слід ставитися не тільки як до небажаного події (явища, властивості), 

а й як до джерела додаткових прибуткових можливостей. 

Як і більшість вчених, ми вважаємо, що ризик - це ситуативна 

характеристика діяльності, яка полягає у невизначеності її результату і в 

можливі несприятливі наслідки в разі «неуспіху». Це діяльність, пов'язана з 

подоланням невизначеності в ситуації неминучого вибору; в процесі такої 

діяльності є можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність досягнення 

передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети. 
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Рисунок 1.3 – Підходи до визначення сутність ризику авторів за 

ключовим словом  

 

Прийняття ризиків є основою банківської діяльності. Якщо такі ризики 

контрольовані, находяться в межах їх фінансових можливостей і компетенції, 

то банки стійко здійснюють свою діяльність. Прагнення банків отримати 

максимальний прибуток обмежується можливістю понесення збитків, якщо 

запланований прибуток банку виявиться більше фактичного. Чим вище 

очікувана прибутковість банку, тим вище його ризик. Зв'язок між ризиком і 

прибутковістю характеризується прямолінійною залежністю. 

Незважаючи на різноманіття визначень суті банківського ризику 

(додаток В, табл. В.2), більшість авторів його розуміють як невизначеність, 

небезпеку непередбачених обставин, можливості отримання збитків, 

недоотримання доходу, як ймовірність виникнення збитків або 

недоотримання доходів у порівнянні з передбачуваними прогнозами для 

банку. 

Ризик - це не сама невизначеність, а функціонування економічних 

суб'єктів в умовах невизначеності. 

Подібного роду діяльність, в процесі якої банком здійснюється 

обслуговування клієнтів, тісно пов'язана з ризиками товаровиробників. 

Ризик 

Невизначеність [69–

71] 

Небезпека [132; 133] 

 

Ймовірність  [103, 

202] 

Діяльність  [38; 90; 

150; 160] 

Подія, сукупність 

подій  [32-35,133] 

Оцінка, рівень  [91] 
Явище [97] 

Відхилення [184] 
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Специфіка банківського капіталу, як відомо, полягає в тому, що, будучи за 

своєю природою частиною промислового і торгового капіталу, він являє 

собою переважно позиковий капітал, запозичений на тимчасовій основі. 

Повернення банківського капіталу, наприклад при кредитуванні, 

досягається як за рахунок завершення обігу коштів в господарстві 

позичальника, так і на стадії передачі вивільнених коштів з господарства 

боржника до банку-кредитору. З одного боку, банк ризикує разом з клієнтом, 

з іншого - як самостійний суб'єкт, передаючи йому не належать на правах 

власності ресурси у тимчасове користування. Ризик, який банки беруть на 

себе, практично подвоюється. 

Особливість банківського ризику, тісно пов'язаної з суттю банківської 

діяльності, полягає в тому, що він, відображаючи як процес виробництва, так 

і звернення суспільного продукту, проявляється і в сфері обміну, в 

платіжному обороті. 

Автором доведено, що депозитна діяльність банків супроводжується 

значною кількістю ризиків, що 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 

в ході її здійснення, що виявляється у зміні чистого прибутку та/або власного 

капіталу. 

Як на визначення сутності банківських ризиків, так і на їх 

класифікацію єдиної точки зору не існує. Різноманітність класифікаційних 

ознак поділу банківських ризиків на окремі види обумовлено з об'єктивної 

сторони широтою сфери банківських послуг і операцій, а з суб'єктивної 

сторони - неповторністю бачення цього питання різними дослідниками.
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Рисунок 1.4 – Формалізація об’єктів депозитного менеджменту банку [авторська розробка]
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Класифікація ризиків, що виникають в процесі діяльності банку, дає 

аналітикам можливість розділити їх по певним ознакам в залежності від 

цілей та аналізу, а також утворювати однорідні групи, що дозволяє 

ефективно застосовувати конкретні методи аналізу та способи оптимізації 

рівня ризиків. Складність класифікації ризиків пояснюється їх 

різноманітністю, а також появою нових видів ризику в залежності від 

економічного, соціального та технологічного розвитку. 

Існує значна кількість способів оцінки та критеріїв класифікації 

банківських ризиків. Узагальнивши та дослідивши класифікаційні ознаки 

банківських ризиків, ми пропонуємо власну розширену класифікацію 

банківських ризиків. 

Запропонована нами класифікація ризиків депозитної діяльності на 

основі класифікації ризиків банківської діяльності, містить суттєві і 

об’єктивні ознаки відмінностей, конкретизує розроблені критерії банківських 

ризиків і доповнена авторськими критеріями, що дозволяють визначити 

місце кожного ризику в їх загальній системі (додаток Г). 

На основі авторського підходу та з урахуванням багатоаспектності й 

багаторівневості депозитної діяльності банку у роботі сформовано систему 

об’єктів депозитного менеджменту (рис. 1.4). Об’єктами депозитного 

менеджменту банку є депозитна діяльність банку, та її результати: депозитні 

ресурси та депозитні ризики. Кінцевим результатом заходів депозитного 

менеджменту є вибір такого варіанта її здійснення, що забезпечить 

оптимальне співвідношення депозитної бази банку з показниками 

ефективності діяльності. 

Автором запропоновано здійснювати структуризацію ризиків 

депозитної діяльності банків за підходом, представленим на рисунку 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Структуризація ризиків депозитної діяльності [авторська 

розробка] 

 

Автором доведено, що депозитна діяльність банку супроводжується 

значною кількістю ризиків, що 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 в ході її здійснення, що 

виявляється у зміні чистого прибутку та / або власного капіталу і втраті 

конкурентних позицій. 
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1.2 Систематизація факторів, що впливають на депозитну діяльність 

банку та її результати з точки зору менеджменту 

 

 

Формування депозитних ресурсів комерційних банків відбувається під 

впливом ряду факторів, що визначають як обсяг, так і структуру їх ресурсів і 

нерідко різноспрямовано впливають на результати діяльності кредитної 

організації. Тому в сучасних умовах проведення ефективних заходів щодо 

акумулювання вільних грошових коштів фізичних осіб і організацій банками 

є можливим при системному оцінці впливу різних чинників на ощадну 

поведінку контрагентів. Отже, ефективна депозитна діяльність, що відповідає 

реаліям економічного розвитку країни, і що дозволяє оптимізувати процес 

залучення та управління ресурсною базою, вимагає одночасного врахування 

наслідків впливу безлічі факторів на інвестиційні мотивації вкладників - 

клієнтів.  

Теоретичні та практичні аспекти цієї проблеми, зокрема формування 

банками депозитних ресурсів, активізація депозитної діяльності банків та 

дослідження впливу факторів на депозитну діяльність розглядалися в 

роботах вітчизняних і зарубіжних вчених: О. І. Білик, З. М. Васильченко, 

М.Витвицкого, О. О. Власенко, А. П.Вожжова, К. О. Гузова, Т. Н. Данилова, 

О. А. Дмитрієва, Н. П. Дребот, О. Зайцева, А. Кандєєва, Н. О.Кожель, 

В.Корнєєва, А.Мамонтова, О. В. Нєізвєстної, В. В. Рисіна, Т.М.Стрілець , Д. 

В.Трегуба.  

Незважаючи на вагомість розробок зазначених вище та інших вчених, 

необхідним є поглиблення теоретичних основ депозитного менеджменту 

банків в частині вдосконалення систематизації факторів, що впливають на 

результати їх депозитної діяльності. 

У процесі огляду наукових праць було встановлено, що на формування 

депозитних ресурсів банку впливає багато різних факторів, які неоднакові за 

тривалістю дії; характерами прояву, особливостями впливу та виникнення; 
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можливістю регулювання; ступенем корисності тощо. Найбільшого 

розповсюдження в системі фінансового менеджменту банку отримала 

класифікація факторів, які впливають на формування депозитних ресурсів за 

джерелами походження, тобто на внутрішні та зовнішні [94]. Це пояснюється 

такими положеннями. По-перше, будь-який банк при розробленні депозитної 

діяльності враховує вплив факторів на формування депозитних ресурсів. По-

друге, внутрішні фактори формування депозитних ресурсів банку залежать 

від банківської політики, і їхнім впливом банк може управляти. По-третє, 

впливати на зовнішні фактори формування депозитних ресурсів банк не в 

змозі. Він може прогнозувати їхню поведінку та має адаптуватися до їхньої 

дії (табл.1.4). 

Проведені нами дослідження наукових праць Л.О. Примостки, Н.Р. 

Галайко, С.О. Доценко, І.О. Карєви, О.Й. Шевцова та ін. дають змогу 

класифікувати фактори впливу за різними ознаками. 

Таблиця 1.4 – Критичний аналіз підходів вчених до вивчення факторів 

впливу на депозитну діяльність 

Ознака класифікації Групи (підгрупи) факторів та окремі фактори 

Специфіка діяльності Загальні, які створюють однакові умови 

функціонування для всіх суб’єктів господарювання.  

Специфічні, які впливають на діяльність конкретних 

економічних суб’єктів, наприклад, банків [21] 

Рівень управління 

національною 

економікою 

Мікроекономічні, які залежать від результатів 

діяльності окремого банку та платоспроможності 

його клієнтів [7, 20]. 

Макроекономічні, які мають об’єктивний характер і 

не залежать від результатів діяльності окремих 

банківських установ [51] (міждержавні державні 

галузеві регіональні) 

Середовище 

виникнення факторів, 

які можуть впливати 

на результати 

діяльності банку, 

можливість впливу 

банку на значущість 

факторів 

Внутрішні (ендогенні), на які комерційний банк 

активно впливає [37,40, 52,]. 

Зовнішні (екзогенні) [37, 40, 52] на які комерційний 

банк може впливати, пристосуватися до них, 

змінювати або “обходити” [40], на які комерційний 

банк не може активно впливати і мусить до них 

пристосовуватися [40] 
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Ознака класифікації Групи (підгрупи) факторів та окремі фактори 

Ставлення до банку Суб’єктивні, вплив яких залежить від кадрового 

складу банку, який можна охарактеризувати рівнем 

професіоналізму і кваліфікації персоналу тощо 

Об’єктивні, вплив яких не залежить від ефективності 

роботи персоналу банку 

Можливість оцінки 

впливу факторів на 

результати діяльності 

банку 

Кількісні, оцінка яких можлива шляхом прямого 

вимірювання.  

Якісні, оцінку яких можуть зробити лише експерти 

Засоби, які виконують 

роль каталізатора в 

банківській діяльності 

Теоретичні (концептуальні), які є підґрунтям для 

застосування у банківській діяльності новітніх 

методик, технологій, “ноу-хау” [128].  

Фізичні (платіжні системи, засоби зв’язку та 

комунікацій, біржі, фінансові інструменти тощо) 

[128] 

Сутність і природа 

виникнення впливу 

Економічні [56, 84, 93] 

Управлінські [4, 5, 84, 93]  

Маркетингові [145, 146]  

Соціально-психологічні [56, 84, 93]  

Політико-правові [56, 84]  

Географічні або регіональні [56, 84, 93] 

Екологічні 

 

На основі розглянутих наукових праць різновиди груп факторів, що 

впливають на депозитну діяльність, нами узагальнено, впорядковано та 

викладено (додаток Д). 

Отже, депозитна діяльності банку знаходиться під впливом екзогенних 

та ендогенних факторів. Ендогенні фактори є суб’єктивними факторами, 

обумовленими внутрішніми характеристиками банку, зокрема, ефективністю 

депозитного менеджменту, а екзогенні – визначаються об’єктивними 

аспектами, пов’язаними з впливом некерованих факторів зовнішнього 

середовища.  

Зважаючи на зазначене, в роботі розроблено класифікацію факторів, 

що мають ураховуватись при управлінні депозитною діяльністю банку, з 

виділенням факторів макро-, мезо- та мікрорівня.  

 

Продовження таблиці 1.4 
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Параметри депозитної діяльності банку та її результати 

Об’єктивні (некеровані) фактори зовнішнього середовища 

 
Фа

кт

ори 

ма

кро

рів

ня  

Характеристичні ознаки Група факторів 

Політичні 

Економічні 

Соціальні 

Інституційні 

 
Політична стабільність, якість законодавства та 

регуляторного поля 

Загальнодержавні 

макроекономічні тренди, стан 

ринку праці та реального сектору 

економіки 

Динаміка 

цінових індексів 

грошово-

кредитного 

ринку  

Рівень інституційної довіри та економічних очікувань 

населення 

Рівень розвитку інфраструктурного забезпечення  

 

Суб’єктивні (керовані) фактори внутрішнього середовища 

Цілі депозитної 

діяльності  

Ресурси усіх типів, наявні в 

банку 

Ефективність депозитного 

менеджменту 

Фа

кт

ори 

мез

орі

вня  

Вплив 

регулятора 

Вплив клієнтів 

Вплив 

конкурентів 

 
Мета та завдання монетарної політики. Вид депозитної 

політики на макрорівні. Система нагляду за банками. 

Система гарантування вкладів. 

Типологія за базовими ознаками; критерії і мотиви 

вибору банка та продукту; потенційні потреби; потенціал 

нарощування клієнтської бази; фінансові кількісні та 

маркетингові якісні характеристики клієнтів банку 

Рівень конкуренції на ринку, визначений з використанням груп 

показників: структурні (індекси концентрації CRn та 

Херфіндаля-Хіршмана, частки перших k банків на ринку 

депозитів) та неструктурні (розрахунок H-статистик, моделі 

Бреснахана, Барроса і Модесто). Склад, кількість, сила, 

конкурентів, ключові конкурентні переваги. 

 

 

всі доступні матеріальні, 
нематеріальні та людські ресурси, 

контрольовані банком, що 
дозволяють розробляти та 

реалізовувати депозитну 

стратегію, що підвищує 
результативність депозитної 

діяльності  

оптимізація обсягу депозитних 

ресурсів та їх узгодження з 
ключовими цілями діяльності 

інших підсистем в контексті 

реалізації загальнобанківської 
стратегії в цілому за 

критеріями ризику та 

вартості 

здатність суб’єктів управління 
створювати, інтегрувати та 

реконфігурувати ресурси, змінювати 

внутрішньобанківські відносини та 
процеси відповідно до зміни 

зовнішнього середовища макро- та 

мезорівня таким чином, щоб досягати 
цілей депозитної  діяльності  

Фа

кт

ори 

мік

рор

івн

я  

Рисунок 1.6 – Фактори впливу на депозитну діяльність банку 
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Фактори макрорівня включають в себе політичні, економічні 

соціальні, технологічні фактори некерованого зовнішнього середовища 

функціонування банку.  

На політичне середовище Україні здійснюють вплив фактори 

надзвичайного характеру, передусім, анексія АР Крим та військові конфлікти 

в Луганській та Донецькій областях.  

Політичні фактори впливають на інвестиційний клімат в країні і 

відповідно на діяльність комерційних банків по залученню ресурсів, в тому 

числі у нерезидентів. До групи політичних факторів також відносяться якість 

законодавства та регулювання, прозорість системи. Стійкість законодавства, 

його відносна консервативність створюють передумови правового вирішення 

виникаючих проблем. При цьому законодавство впливає на розвиток 

банківської системи особливими правилами регулювання тих чи інших 

операцій або угод, дозволяючи їх або забороняючи. Політична влада в країні 

характеризувалась слабкістю та нестабільністю, що в результаті створює 

суперечності у проведенні визначеної політики та додатково підсилюється 

високою корумпованістю на всіх рівнях керівництва. 

Однак найбільш значущим для процесу формування ресурсної бази 

комерційних банків є економічні фактори, оскільки саме під їх впливом 

складається стратегія банківської діяльності. До таких факторів належать 

макроекономічні фактори (рівень економічного розвитку (темп зростання 

ВВП) країни, наявні доходи населення, рівень інфляції, кон’юнктура 

фінансового ринку) та фактори грошово-кредитного ринку (вартість 

недепозитних ресурсів міжбанківського ринку, рівень розвитку фондового 

ринку, стабільність національної валюти, стан грошово-кредитних 

інструментів) .  

Визначальне місце серед показників, що відображають розвиток 

виробництва в країні, займає показник валового внутрішнього продукту, 

який вимірює виробництво товарів і послуг усіма факторами виробництва, 

розташованими на території країни, незалежно від їх належності резидентам 
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або нерезидентам. Виступаючи узагальнюючим індикатором сили економіки 

або, навпаки, її слабкості в періоди спадів, ВВП характеризує загальний 

економічний розвиток країни за певний період та обумовлює рівень 

фінансового потенціалу населення. 

Індикатором економічного стану країни також виступає інфляція. 

Основними показниками, що використовуються для оцінки і виміру інфляції, 

є: індекс споживчих цін (ІCЦ); індекс цін виробників (ІЦВ). ІСЦ – показник 

динаміки вартості споживчого кошика, який містить фіксований набір 

товарів і послуг масового споживання [115]. Будучи раннім індикатором 

споживчої інфляції, відображає зміну вартості життя в країні, фіксуючи 

зміни купівельної сили національної валюти. Індекс цін виробників оцінює 

середню зміну цін виробників. Головна відмінність цього індексу від індексу 

споживчих цін в тому, що він охоплює лише товари (без послуг) і на 

оптовому рівні їх реалізації. Якщо економіка розвивається в нормальних 

умовах, то зростання цих показників може привести до підвищення основних 

процентних ставок в країні. Це, у свою чергу, сприяє зростанню курсу 

валюти, оскільки збільшується привабливість вкладення коштів у валюту з 

більшою процентною ставкою. Проте високі темпи зростання інфляційних 

показників, швидше за все, викликають зворотну реакцію ринку. 

Фактори грошово-кредитного ринку включають в себе вартість 

недепозитних ресурсів міжбанківського ринку, що знаходяться під впливом 

інструментів грошово-кредитної політики: операцій на відкритому ринку 

цінних паперів; зміна облікової процентної ставки; зміна вимог до рівня 

обов'язкових резервів депозитних інститутів.   

Операції на відкритому ринку – це купівля центральним банком 

державних цінних паперів на фінансових ринках і продаж їх комерційним 

банкам, фірмам та населенню, спрямовані на зміну розміру або структури 

резервів комерційних банків і, таким чином, на регулювання пропозиції 

грошей. Операції центрального банку на відкритому ринку прямо впливають 

на обсяг грошової бази, оскільки змінюють обсяг банківських резервів. 
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Купівля цінних паперів збільшує пропозицію грошей за рахунок збільшення 

резервів комерційних банків. Додатково створені банківські резерви 

становлять основу подальшої кредитної мультиплікації грошей, а отже, 

визначають розширення грошової маси. Продаж цінних паперів вилучає 

ліквідні кошти з економіки. Якщо операції з купівлі або продажу цінних 

паперів здійснюються з небанківським сектором, то зміни в пропозиції 

грошей відбуваються безпосередньо, за рахунок зміни кількості депозитних 

грошей [82].  

Облікова процентна ставка – це ставка процента, під яку центральний 

банк кредитує комерційні банки. Ринок, на якому центральний банк надає 

позики комерційним банкам під оголошену облікову ставку, має назву 

“дисконтне вікно”. Специфіка кредитів, які надаються через “дисконтне 

вікно”, полягає в тому, що вони, як правило, надаються комерційним банкам 

для рефінансування їхньої діяльності. Позики центрального банку відіграють 

захисну роль у короткостроковому плані – вони надаються передусім для 

підтримки обов'язкових резервів комерційних банків на необхідному рівні 

(так звані адаптаційні позики) та підтримки ліквідності комерційних банків в 

умовах банківської кризи (центральний банк є кредитором в останній 

інстанції) [81]. 

Норма обов'язкового резервування є одним з основних інструментів 

грошово-кредитної політики держави і являє собою частку залучених 

комерційних банком коштів, які повинні зберігатися на рахунку в 

центральному банку. Такий захід дозволяє гарантувати надійне виконання 

зобов'язань банка перед клієнтами, навіть якщо фінансове становище банку 

досить хитке. Саме обов'язкове резервування дозволяє НБУ страхувати 

вклади клієнтів [53, 109, 199]. 

При підвищенні норми резервування банку доводиться шукати 

додаткові гроші, щоб гарантувати собі фінансову стійкість. Основних джерел 

грошей два: національний банк, у якого береться кредит, або власні акції, які 

продаються. Як результат, падає загальна ліквідність. При зниженні норм 
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резервування, навпаки, вивільняються кошти, які йдуть на погашення 

поточної заборгованості, що підвищує ліквідність [51, 55, 63]. 

Дії асоціації українських банків направлені на розвиток національної 

банківської системи. Вплив на банківську систему, зокрема на депозитну 

діяльність банку відбувається шляхом: прийняття участі в законодавчій 

діяльності Верховної Ради України по питанням розвитку банківської 

системи, співпраці з НБУ по питанням нормативного забезпечення 

надійності і стабільності функціонування системи комерційних банків без 

зниження їх економічної ефективності, захисту та представлення інтересів 

банків в органах державної влади та ін. 

Соціальний фактор включає себе рівень інституційної довіри та рівень 

економічних очікувань населення. 

Питання про довіру можна розглядати з точки зору філософії, 

психології, соціології, а також економіки. Психологічні аспекти проблеми 

довіри надзвичайно важливі для розуміння природи цього явища в цілому, 

оскільки всі подальші дії людини пов'язані з його психологічними 

орієнтаціями, ціннісними установками. Довіра як психологічний стан 

людини знаходить своє відображення в його поведінці. Будь-які отримані 

результати будь-яких дій викликають в його свідомості довіру і при їх 

повторенні однозначно ведуть до закріплення довіри в поведінці 

індивідуума. При негативному впливі того чи іншого явища на людину воно 

може бути їм відкинуто з подальшим закріпленням недовіри до даного 

явища. 

Та все це характерно і для клієнтів комерційних банків, причому як для 

фізичних, так і для юридичних осіб. Економічний зміст категорії довіри 

носить конкретний і прикладний характер. У розвинутій ринковій економіці 

ставлення людей до тим чи інших ринкових інститутах і механізмах 

управління багато в чому носить довгостроковий характер, заснований на 

історичному досвіді. Для завоювання довіри потрібно досить багато часу і 

доказів істинності намірів, сумлінності дій [195]. 
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Для України в даний час встановлення довіри між банківськими 

установами і населенням - одна з найактуальніших проблем. Відсутність 

чіткого законодавства, фінансові піраміди, корупція і банківські кризи 

привели до різкого падіння довіри населення в першу чергу до держави, а 

потім - до кредитних організацій і банківського сектора в цілому. 

Довіра - це величина, яку досить складно формалізувати і визначити. 

Залежить вона від ряду факторів: 

- рівня відкритості та доступності інформації для клієнтів про 

діяльність банку; 

- ступеня державного регулювання діяльності банків;  

- можливості продуктивного розв'язання в процесі взаємодії клієнта з 

банком проблем; 

- наявності ефективно діючої системи гарантування збереження вкладів 

в країні і участь в ній конкретного банку з дотриманням необхідних умов. 

Найважливішим фактором довіри до банків є наявність достовірної 

інформації про їх діяльності. Рівень інформаційного забезпечення відображає 

ступінь прозорості банківського бізнесу. 

Обмеженість доступу потенційних клієнтів до інформації про реальний 

фінансовий стані банків і нездатність більшості приватних клієнтів адекватно 

оцінити доступну інформацію - все це можна віднести до актуальних 

проблем розвитку банківських послуг в Україні. В даний час населення може 

отримати інформацію про банк з інформації, що публікується в звітності та 

банківських рейтингів. Однак фінансова звітність банків досить складна для 

інтерпретації клієнтами банку, особливо населенням [83, 85].  

Підвищенню довіри, формування впевненості фізичної особи в банку, в 

стабільному, фінансово-стійкому кредитній установі, сприяє реалізація 

закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Максимальна 

сума, яку гарантовано отримає вкладник у разі банкрутства банківської 

установи, обмежується 200 тис. грн.. 
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 Все, що перевищує гарантований ліміт, може бути втрачено. Але у 

клієнта завжди є право вибору: він може диверсифікувати свої заощадження 

в різних банках таким чином, щоб все суми вкладів були захищені, та ще і 

приносили дохід. 

Поведінка населення у період погіршення макроекономічних 

показників та посилення геополітичної невизначеності характеризувалась 

різким зниженням довіри до національної валюти та зростанням обсягів 

інвестування в іноземні валюти, що призвело до значного підвищення попиту 

на валютному ринку. Крім цього, причинами для вилучення коштів зі 

строкових рахунків фізичних осіб стали зростання інфляційних очікувань та 

зниження реальних доходів. 

Революційний вплив на ринок банківських послуг, а особливо це 

стосується регіонального ринку банківських послуг, надає розвиток 

інфраструктурного забезпечення, безпосередньо розвиток платіжних 

інструментів та платіжних комплексів 

Протягом останніх двох десятиліть в різних країнах світу 

спостерігається процес швидкого розвитку і перетворення платіжних систем. 

Цьому сприяє ряд факторів, серед яких слід відзначити: 

- впровадження новітніх інформаційних технологій, які дозволяють 

істотно підвищити швидкість, надійність і ефективність роботи платіжних 

систем; 

- структурні зміни, що відбуваються в банківській сфері, пов'язані з 

швидким розвитком фінансових організацій, появою нових банківських 

продуктів і послуг, глобалізацією фінансових ринків і т. д .; 

- підвищення ролі центральних банків і їх впливу на функціонування 

платіжних систем, яке виражається в активній участі в моніторингу і 

плануванні існуючих систем, оцінки відповідності національних платіжних 

систем міжнародним стандартам, ініціювання змін в правилах 

функціонування платіжних систем і т. д. [174]. 
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Стрімкість і інтенсивність процесу формування та еволюції платіжних 

систем виражається не тільки кількісними показниками їх роботи, такими, як 

обсяг платежів, кількість трансакцій, кількість обслуговуваних клієнтів і т. д., 

але і характеризується якісними змінами. Вони стосуються організаційної 

структури платіжних інститутів, застосування нових платіжних інструментів 

та способів врегулювання грошових розрахунків, економії витрат, методів 

мінімізації розрахункових ризиків та інших параметрів, що характеризують 

економічність, безпеку і зручність проведення розрахунків.  

Важливою складовою ринку банківських послуг є банківська 

інфраструктура. Нерозвиненість банківської інфраструктури виступає 

негативним фактором і гальмує розвиток банківських послуг як в регіонах, 

так і на території всієї країни. Створення та ефективне функціонування 

інфраструктурного забезпечення сприятимуть поліпшенню інформаційного 

забезпечення банківської діяльності, а також підвищення рівня економічних 

знань населення. 

Отже, фактори макрорівня, пов’язані 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. 

Мезорівень включає нормативно-правові, фінансово-економічні 

фактори та фактори впливу дій клієнтів та конкурентів. 

Дії регулятора здійснюють вплив на депозитну політику на рівні 

держави, що являє собою сукупність заходів, які здійснюються центральним 

банком і спрямовані на регламентацію правил формування депозитів 

(вкладів) в комерційних та ощадних банках, а також у небанківських 

грошово-кредитних установах. Необхідність такої регламентації зумовлена 

тим, що, по-перше, вклади (депозити) самі є специфічним видом грошей 

(безготівкові або депозитні гроші); по-друге, на основі депозитів формуються 
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кредитні гроші у кратному співвідношенні відповідно до величиною 

грошового мультиплікатора. При відсутності такої державної регламентації 

правил формування і руху депозитних і кредитних грошей процес творення 

нових грошей в національній економічній системі був би безконтрольним і 

міг би непередбачено "розкручувати" маховик інфляції і знецінювати 

національні грошові одиниці [176-178]. 

Розвиток банківської системи багато в чому визначає не тільки 

безперервне функціонування різних суб'єктів господарювання, а й 

подальший розвиток фінансового та реального секторів економіки. Це 

обумовлено тим, що банківська система здатна як акумулювати, так і 

перерозподіляти вільні фінансові ресурси. При цьому  функціонально, 

банківська система здатна не тільки генерувати нові фінансові потоки, але й 

підтримувати таку генерацію фінансових потоків на певному рівні, виходячи 

з потреб економіки, її окремих секторальних ніш, звертаючи при цьому 

особливу увагу на питання економічної безпеки внаслідок переміщення 

вільних фінансових ресурсів [187-189]. 

У той же час, для виконання головної мети і ряду завдань, 

поставлених перед банківською системою, важливим є досягнення 

стабільності функціонування. В якості наочних прикладів необхідності 

стабільного функціонування банківської системи, можуть служити процеси, 

що відбуваються на сучасному етапі розвитку вітчизняної банківської 

системи зокрема і соціально-економічний розвиток України в цілому. 

При цьому слід зазначити, що процеси, що відбуваються в банківській 

сфері Україна показують не тільки проблемні аспекти, що стосуються її 

функціонуванні, а й необхідність стабілізації подальшого розвитку 

негативних наслідків таких процесів з метою їх подолання та переходу до 

позитивного розвитку. Виходячи з цього, важливою також виявляється 

задача розкриття стабільності функціонування банківської системи. 

З формальної точки зору для оцінювання і розкриття стабільності 

банківської системи можуть бути використані різні індикатори, що 
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відображають функціонування і розвиток даної системи. Однак при цьому 

слід враховувати, що[185, 186, 191, 193]: 

- прості індикатори недостатньо повно враховують можливість зміни 

стабільності банківської системи під впливом різних чинників. У той же час 

такі прості індикатори розкривають стабільність банківської системи в 

певних напрямках, відповідно розглядаються індикаторами, і в рамках таких 

напрямків розкриття стабільності банківської системи може виявитися 

неузгодженим; 

- інтегральні оцінки на основі простих індикаторів також не здатні 

відобразити все різноманіття впливу різних чинників, а також виникає багато 

питань і при побудові певної інтегральної оцінки. При цьому ключовим є як 

питання вибору простих індикаторів для побудови інтегральних оцінок, так і 

узгодження простих індикаторів в інтегральної оцінки між собою. Також під 

питанням залишається і статистична достовірність проведених розрахунків. 

Національний банк регулює питання відповідальності банків за 

повернення депозитів. 

Згідно ст. 55 Закону про НБУ Нацбанк здійснює функції банківського 

регулювання і нагляду на індивідуальній та консолідованій основі за 

діяльністю банків і банківських груп в межах і порядку, передбачених 

законодавством. 

Національний банк здійснює постійний нагляд за дотриманням 

банками та їх відокремленими підрозділами на території України і за 

кордоном банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ і 

економічних нормативів. 

Відповідно до ст. 66 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність" [123] державне регулювання діяльності банків здійснюється 

Національним банком України за допомогою адміністративного та 

індикативного методів. 

Першим інструментом з групи адміністративних методів є реєстрація 

банків та видача ліцензії на здійснення банківської діяльності. Наступним є 
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встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків – НБУ як регулятор 

встановлює конкретні вимоги, яких банки повинні дотримуватися, а вже далі 

на етапі проведення інспектування банків розглядається дотримання таких 

правил.  

Наступними є методи індикативного регулювання. Як бачимо, ці дві 

групи є між собою пов'язаними, оскільки такий інструмент як встановлення 

вимог та обмежень для банків передбачає також дотримання економічних 

нормативів, формування резервів для відшкодування можливих втрат за 

активними операціями, що є складовими індикативного. Групу методів 

індикативного регулювання можна умовно поділити на дві частини: перша 

охоплює прямі вимоги: 1) встановлення обов'язкових економічних 

нормативів; 2) визначення норм обов'язкових резервів для банків; 3) 

встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних 

банківських операцій. А інша – охоплює інструменти, що можуть 

опосередковано впливати на банки: 1) визначення відсоткової політики; 2) 

рефінансування банків; 3) організація кореспондентських відносин; 4) 

управління золотовалютними резервами, враховуючи валютні інтервенції; 5) 

операції з цінними паперами на відкритому ринку; 6) регулювання імпорту та 

експорту капіталу [131, 137]. 

Відносини банку з клієнтом, згідно зі ст. 55 Закону «Про банки і 

банківську діяльність», регулюються законодавством, нормативно-

правовими актами НБУ та угодами (договорами) між клієнтом та банком. 

Порядок повернення банками грошових коштів і банківських металів і 

сплата відсотків за договорами банківського вкладу (депозиту) визначені в 

розділі 3 Положення про порядок здійснення банками України вкладних 

(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами. 

Застосування заходів впливу, фінансових санкцій за порушення 

банками, філіями іноземних банків та іншими особами, які охоплюються 

наглядовою діяльністю НБУ, банківського законодавства, в частині 

здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників або 
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інших кредиторів банку, здійснюється відповідно до Положення про 

застосування Нацбанком заходів впливу за порушення банківського 

законодавства. 

Вартість залучення банківських ресурсів є основною складовою 

вартості їх розміщення. Для отримання банком доходу від інвестиційної 

діяльності необхідно, щоб вартість пропозиції (розміщення) інвестиційних 

ресурсів перевищувала вартість їх залучення. Необхідна норма прибутковості 

банку повинна відображати не тільки витрати, пов'язані з інвестиційною 

діяльністю, а й забезпечення певного рівня прибутковості, що обумовлює 

необхідність розрахунку показника вартості пропозиції (розміщення) 

банківських ресурсів, що представляє собою середню норму витрат по 

акумулюванню і розміщення інвестиційних ресурсів. 

Конкуренція в банківській галузі впливає на ефективність 

акумулювання заощаджень економічних агентів і їх трансформації в 

інвестиції. Конкуренція в банківській галузі безпосередньо впливає на 

встановлення процентних ставок на різних ринках банківської галузі, тим 

самим визначає ефективність роботи банків на ринках [175, 182]. Тому аналіз 

конкуренції в банківській галузі є не тільки цікавою теоретичної і практичної 

завданням, але і нагальною потребою для успішного розвитку економіки, 

ефективного здійснення банками перерозподілу фінансових ресурсів, 

ефективної роботи банків на ринках. 

Аналіз конкуренції в банківській галузі дозволить визначити причини, 

що перешкоджають розвитку конкуренції, формуванню ефективної 

банківської системи, ефективного використання права на банками 

перерозподілу фінансових ресурсів і вжити заходів необхідні для розвитку 

конкуренції. 

Одним із важливих факторів впливу на депозитну діяльність є 

клієнти, що обумовлено, по-перше, підвищенням ролі депозитної бази в 

забезпеченні стійкості комерційного банку в умовах фінансової 

невизначеності, по-друге, відсутністю досліджень, спрямованих на 
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оптимізацію депозитної політики при взаємодії з клієнтами - фізичними та 

юридичними особами. На депозитну діяльність впливають: по-перше – вид 

діяльності, розмір доходів, майновий стан, ступінь пов’язаності з банком, 

важливість для банка  фізичних осіб; по-друге – сфера діяльності, форма 

власності, регіон діяльності, розмір прибутку, ступінь пов’язаності з банком, 

важливість для банка  юридичних осіб. 

Отже, фактори мезорівня, пов’язані з впливом на формування системи 

депозитного менеджменту банку в цілому та обґрунтування окремих 

управлінських рішень дій регулятора, клієнтів та конкурентів (як інших 

банків, так і небанківських фінансових установ). 

Фактори мікрорівня визначаються об’єктивними аспектами, 

пов’язаними з впливом некерованих факторів зовнішнього середовища.  

У сучасних умовах для ефективного функціонування, розвитку і 

досягнення своїх цілей кожен комерційний банк повинен розробити власну 

депозитну політику, тобто стратегію практичного управління. Як відомо, 

залучення грошових ресурсів і їх подальше розміщення є основними 

формами діяльності комерційного банку. 

Пасивні операції банку носять первинний характер по відношенню до 

більшої частини банківських операцій, спрямованих на отримання доходів. У 

зв'язку з цим залучені кошти повинні розглядатися як самостійний об'єкт 

політики. 

Таким чином, управління залученими коштами є важливою 

складовою банківської політики банку. 

Фінансово-економічні фактори пов’язані з фінансовою стійкістю 

банку, банківським менеджментом, маркетингової політикою, що 

знаходяться під впливом ресурсів. 

Дослідження проблематики важливості зовнішніх і внутрішніх джерел 

конкурентних переваг банку актуалізувало ресурсний погляд на природу 

депозитної діяльності банку [128-129]. 
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При адаптації ресурсної концепції, під ресурсами банку пропонуємо 

розуміти кошти, за допомогою яких банк виробляє свій продукт (надає 

послуги), займає певну ринкову нішу і домагається позитивних фінансових 

результатів. 

Банк використовує три види ресурсів, що забезпечують його діяльність: 

 матеріальні - земля, капітал (обладнання), фінанси (грошові кошти). 

До них відносяться всі наявні у банку оборотні і необоротні активи, що 

мають матеріальну основу і (або) підтверджені документально, в тому числі 

нематеріальні активи; 

 трудових - властивості і характеристика персоналу всіх категорій, 

його стаж і кваліфікація; 

 нематеріальних - знання, відносини, досвід, навички, здібності та 

вміння, підприємливість, здатність створювати, залучати і використовувати 

інші види ресурсів. Нематеріальні ресурси виникають при взаємодії 

попередніх видів ресурсів і проявляються більш високою в порівнянні з 

конкурентами ефективності виробництва, прибутку та інших результатів 

діяльності; а також двох видів базових ресурсів: простору; часу. 

Залежно від ринкової ситуації та потенціалу банку (сукупності 

ресурсів), стратегічними для нього можуть стати різні види ресурсів. Їх 

наявність і використання забезпечує стійкі конкурентні переваги, які в 

результаті подальшого розвитку перетворюються в «Динамічні компетенції». 

Отже, фактори мікрорівня, пов’язані із сукупністю індивідуальних 

характеристик внутрішнього середовища банку, похідних від цілей 

депозитної діяльності на відповідному горизонті управління, формалізованих 

у депозитній політиці та стратегії, ресурсів усіх типів, наявних для їх 

досягнення, та ефективності депозитного менеджменту.  

Дані фактори здійснюють вплив на здатність суб’єктів управління 

сформувати таку систему депозитного менеджменту, яка максимальною 

мірою відповідатиме умовам зовнішнього середовища, при цьому 
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змінюватиме внутрішньобанківські відносини і бізнес-процеси таким чином, 

що синергетичний ефект від наявних ресурсів буде максимальним.  

Автором доведено, що ключовим внутрішнім фактором є 

ефективність депозитного менеджменту, під якою запропоновано розуміти 

здатність суб’єктів управління створювати, інтегрувати та реконфігурувати 

ресурси, змінювати внутрішньобанківські відносини та бізнес-процеси 

відповідно до зміни середовища таким чином, щоб синергетичний ефект від 

цього забезпечував максимізацію результатів депозитної діяльності.  

Ефективний депозитний менеджмент дозволить банку більш успішно, 

ніж банки-конкуренти, інтегрувати та конфігурувати наявні ресурси, 

відповідно, отримувати більш ефективні, порівняно з середньо ринковими, 

результуючі показники депозитної діяльності, оскільки банк швидко 

адаптується до змін зовнішнього середовища та має стійкі конкурентні 

переваги.  

Таким чином, 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 з впливом дій регулятора, клієнтів та 

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

 

 

1.3 Аналіз депозитної діяльності банків України  

 

 

Аналіз депозитної діяльності є істотним елементом депозитного 

менеджменту. Практично всі користувачі фінансових звітів банку 

застосовують методи аналізу для прийняття рішень. 

Мета аналізу депозитної діяльності комерційного банку – з'ясування 

тенденцій динаміки залучення вкладів, ефективного їх розміщення, оцінка 

структури депозитного портфеля, виявлення взаємозв'язку між обсягом 

депозитів, залучених банківською системою і окремими факторами, 

визначення ступеня незбалансованості між активами і пасивами і схильності 

банку до процентного ризику для грамотної побудови управління 

депозитною діяльністю. 

Оскільки, як зазначалося у попередньому пункті депозитна діяльність 

банку піддається впливу внутрішнім та зовнішнім факторам, особливості її 

функціонування значною мірою обумовлені станом та тенденціями 

зовнішнього середовища в цілому, та особливо макроекономічною ситуацією 

в країні. Саме макроекономічна ситуація визначає потреби в депозитних 

ресурсах, від яких залежить попит на банківські кредити, а з іншого – 

макроекономічні фактори визначають стан та стабільність банківської 

системи, рівень ефективності депозитної діяльності банку [86, 87, 92]. 
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Оцінити реальні потужності процесів сформованої ресурсної бази у 

вигляді депозитів допоможуть показники співвідношення залучених 

депозитів до показника валового внутрішнього продукту (рисунок 1.7). 

Аналіз рисунку 1.6 свідчить, що зростання частки депозитів у ВВП має 

позитивну тенденцію у країнах з розвиненою економікою Франції, США, 

Англії та Японії, що свідчить про позитивне функціонування ринку 

депозитних ресурсів, та по суті визначає розвиток економіки країни. 

Стосовно України та Росії дані аналізу свідчать, що депозитні ресурси 

займають меншу частину у ВВП на рівні 47% та 46% відповідно. 

 
Рисунок 1.7– Співвідношення депозитних ресурсів до ВВП країни за 

2007-2015 рр. 

 

Якщо у період з 2005 по 2008 роки спостерігалось поступове зростання 

ВВП країни та депозитних ресурсів більше ніж в 2 рази (на 114,76%) та на 

196,9 % відповідно, то у 2009 році порівняно з 2008 роком ВВП країни 

знизився на 3,66 %, а депозитні ресурси зросли лише на 8,26%. Дане явище 

пояснюється економічною кризою в країні. У 2012 році частка депозитних 

ресурсів у ВВП значно скоротилася на 11,67 п.п. від (54,09% до 42,42%) за 

рахунок відтоку депозитних ресурсів майже на 115 млрд. грн., що 

пояснюється валютними коливаннями та інфляційними очікуваннями. 
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Рисунок 1.8 – Динаміка ВВП країни, депозитних ресурсів та частки 

депозитних ресурсів у ВВП за 2005-2015 роки. [Джерело: НБУ] 

 

Валютні коливання та інфляційні очікування були спровоковані 

політично-правовими та іншими макроекономічними факторами впливу. 

Внаслідок стабілізування валютного курсу НБУ та інфляційних 

процесів у 2010-2012 років відбулося стрімке зростання депозитних ресурсів 

банку у 2010-2011 роках. Різке скорочення депозитних ресурсів у 2012 роках 

спровоковане факторами впливу на мезорівні. 

 
 

Рисунок 1.9 – Динаміка індексу інфляцій, валютних коливань та 

депозитних ресурсів за 200-2015 роки [Джерело: НБУ] 

Отже, фактори впливу макрорівня здійснюють значний вплив на 

розвиток банківської системи та безпосередньо на депозитну діяльність 
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банку, а депозитна діяльність банків, в свою чергу забезпечує ефективний 

економічний розвиток країни [96]. 

Розглянемо динаміку частки в пасивах та зобов’язаннях депозитних 

ресурсів станом на 2006 – 2015 роках (табл. 1.9). 

 
Рисунок 1.10  – Частка депозитних ресурсів у пасивах та зобов’язаннях 

за 2005-2015 роки [Джерело: НБУ] 

 

Наведені дані (див. табл. 1.10) свідчать про те, що головним джерелом 

ресурсів комерційних банків є депозитні ресурси, які становлять близько 70% 

та 60% загального обсягу зобов’язань та пасивів відповідно, що в цілому 

відповідає світовій банківській практиці. 

Автором визначено, що в поточний момент та найближчій перспективі 

депозитна діяльність банків України та депозитні ресурси як її результати 

(рис. 1.11) 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 1.11  – Динаміка формування депозитних ресурсів банків 

України за 2005-2015 рр. [Джерело: НБУ] 

 

Аналіз частки депозитних ресурсів у розрізі резидентності свідчить про те, 

що більше ніж 90 % депозитних ресурсів складають кошти резидентів країни. 

Лише в кризовий період їх частка скоротилась на рівні 89-90 %. 

 
Рисунок 1.12 - Частка депозитних ресурсів резидентів та нерезедентів 

за 2005-2015 роки [Джерело: НБУ] 
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Проведений аналіз у розрізі суб’єктів депозитної діяльності, свідчить 

про зростання коштів фізичних осіб, але постійно зменшуваними темпами та 

змінну динаміку коштів юридичних осіб. 

Економічне зростання в країні потребує відповідного рівня депозитних 

ресурсів, проте її еволюційний розвиток не може забезпечити потрібних 

обсягів ресурсів, а залучення значного зарубіжного  капіталу призведе до 

втрати економічної незалежності. Потреба полягає в тому, щоб знайти кошти 

в національній економічній системі, які б за обсягом та ціною відповідали 

поставленим завданням. 

 

Рисунок 1.13 – Динаміка обсягів та темпу приросту депозитних 

ресурсів фізичних та юридичних осіб за 2006-2015 роки [Джерело: НБУ] 

 

Як видно з рисунку 1.12 найбільшу частку депозитних ресурсів 

складають саме кошти фізичних осіб.  

Розглянемо динаміку обсягів, залучених депозитів від різних суб’єктів 

економіки, банками України у 2005-2015 роках та їх темпів приросту 

(рис.1.13) [40]. 

Протягом періоду дослідження найбільшу частку серед залучених 

депозитів складають депозити фізичних осіб. До 2009 року спостерігалися 

додатні темпи приросту обсягів залучених депозитів внаслідок довіри до 
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банків, зростання ставок, економічного зростання країни. Загальний обсяг 

приросту депозитів у 2006-2008 роках становив 38%, 52,7% та 26,7% 

відповідно. Обсяг приросту депозитів фізичних осіб становив 45,2%, 53,4% 

та  30,2%, нефінансових юридичних осіб – 28,7%, 45,7% та 23,7%. 

У 2009 році обсяги залучених депозитних ресурсів зменшилися 

порівняно з попереднім роком на 6,9%, також зменшилися обсяги депозитних 

ресурсів, залучених від фізичних осіб (на 1,71%), юридичних осіб не 

фінансового сектору скоротилися на 19,8%. Причиною цього були наслідки 

світової фінансової кризи, інфляційних процесів, спаду виробництва, 

зменшення довіри до банківської системи, девальваційних очікувань 

суб’єктів економіки. Відновлення довіри до банків, зростання ставок за 

депозитами зумовили відновлення додатних темпів приросту у 2010-2012 рр. 

Так приріст депозитів фізичних осіб у 2010 році становив 28,5%, юридичних 

осіб  ̶  22,5% [39, 48, 49]. 

 

 

Рисунок 1.14 – Динаміка обсягів та темпу приросту депозитних 

ресурсів у розрізі суб’єктів економіки за 2006-2015 роки [Джерело: НБУ] 
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Попри це, в останній час вкладати грошові кошти на депозит або 

зберігати на рахунках стає все менш привабливим засобом збереження і 

примноження. Як засвідчують дані рисунку 1.14, попри зростання 

накопичених населенням України заощаджень протягом 2005–2015 рр, з 

кризового 2009 р. усе менша їх частка залучається до банків на депозити та 

перетворюється на стратегічно важливий ресурс банківської системи [101, 

102]. Так, якщо напередодні фінансової кризи із накопичених населенням за 

2005–2008 рр. заощаджень близько  77% були розміщені на депозитах у 

банках, то до третього кварталу 2015 р. цей показник знизився майже до 40 

%. 

 
Рисунок 1.15 – Динаміка обсягів заощаджень та депозитних ресурсів 

фізичних осіб та частки накопичених заощаджень залучених депозитні 

рахунки банків за 2006- 3 кв. 2015 роки [Джерело: Укрстат, НБУ] 

 

У зв’язку з подальшим загостренням ситуації в Україні у 2014 р. 

негативні тенденції із залучення заощаджень населення до банків лише 

прискорились. У результаті чого на кінець 2014 р. лише 43,7% із 

накопичених за 2000–2014 рр. заощаджень знаходились на депозитах, тоді як 

решта 56,3% накопичених заощаджень перебувала поза межами банківської 

системи, по суті, являючи собою потенційний, однак на даний момент 

недоступний для українських банків, ресурс. Протягом 3-го кварталу 2015 р. 

накопичена частка заощаджень населення, поміщена на депозити у банках, 
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становила 39,41%. Однак даний факт пов'язаний не зі збільшенням 

заощаджень та їх більш активним розміщенням на депозитах, а із 

переоцінкою вартості валютних депозитів громадян у гривневому 

еквіваленті.  

Запровадження понад 90 тимчасових адміністрацій за підсумками криз 

2008 – 2009 і 2014 – 2015 рр. призвело до різкого скорочення депозитних 

ресурсів на ринку, а наявний ефект “збирання вершків” (cherry – picking 

effect) окремими банками з огляду на зниження рівня довіри до більшості 

фінансових установ посилив нерівномірність обсягів зібраних вкладів у 

решті наявних банків. 

Аналіз депозитних ресурсів у розрізі строковості та валют свідчить, що 

обсяги поточних ресурсів в національній валюті у період з 2008-2009 роки 

знизився в 2 рази, а з 2009 року по 2015 рік зростали незначними темпами, 

внаслідок неповернення довіри населення.  

 

Рисунок 1.16 – Динаміка депозитних ресурсів фізичних осіб у розрізі 

строковості та валют за 2006- 2015 роки [Джерело: НБУ] 

  

Аналіз вартості депозитних ресурсів фізичних осіб у розрізі валют, 

свідчить про те що найбільший процент за  національною валютою. Динаміка 
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заміни вартості короткострокових та довгострокових ресурсів у національній 

валюті протягом аналізованого періоду однакова. Вартість депозитних 

ресурсів у національній валюті поступово зростає внаслідок процесів 

доларизації. Коливання вартості ресурсів в іноземній валюті протягом 

аналізованого періоду незначне.  

 

 
Рисунок 1.17 – Динаміка вартості депозитних ресурсів фізичних осіб у 

розрізі строковості та валюти [Джерело: НБУ] 

 

В Україні існує встановлення ліміту страхового покриття на одного 

вкладника за його банківськими рахунками у розмірі 50 тис. грн., починаючи 

з 2007 р. При цьому слід зазначити, що спочатку сума страхового покриття 

дорівнювала 1 200 грн., потім відбулися підвищення. Так, у 2003 р. спочатку 

її було збільшено до 1 500 грн., а потім – до 2 тис. грн.; у 2004 р. – до 3 тис. 

грн.; у 2005 р. – до 5 тис. грн.; 2006 р. – спочатку до 8 тис. грн., а потім – до 

15 тис. грн. відповідно, на сьогоднішній момент сума становить 200 тис. грн. 

[8]. Звичайно, підвищення страхового покриття повинно б підвищувати 

довіру з боку населення та гарантувати повернення їх вкладів. У той же час 

необхідно зазначити, що підвищення страхового покриття створює додаткове 

навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, та у ситуації, яка 
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склалася внаслідок значної кількості банкрутств банківських установ, 

вимагає значних коштів з Державного бюджету [153, 155, 157].   

Найвищими є процентні ставки за вкладами від 1 до 2 років та більше 2 

років, оскільки  їх залучення є найбільш вигідним для банків. Ставки за всіма 

видами вкладів зростали до 2009 року в результаті підвищеної потреби 

банків в ресурсах. Зниження ставок до 2011 року викликане необхідністю 

зменшення ставок за кредитами для збереження попиту на них, зменшення 

ставок за інструментами рефінансування Національним банком України для 

підтримання ліквідності банківської системи та зменшення негативних 

наслідків світової фінансової кризи, підвищенням ліквідності. Варто 

зазначити, що зниження ставок за депозитами фізичних осіб є меншим, ніж 

за депозитами юридичними осіб. Причиною цього є те, що вклади фізичних 

осіб займають найбільшу частку серед загального обсягу залучених коштів. 

Банки обережно знижують ставки за вкладами фізичних осіб,оскільки це 

може викликати їх відтік [35,36,49].  

 

Рисунок 1.18 – Динаміка депозитних ресурсів у розрізі фізичних осіб за 

стоками з 2005-2015 роки [Джерело: НБУ] 

 

Аналіз коштів юридичних осіб свідчить про те, що найбільший відтік 

ресурсів спостерігався у 2009 році, у період фінансової кризи під впливом 

зовнішніх факторів.  
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Рисунок 1.19 – Динаміка депозитних ресурсів юридичних осіб у розрізі 

стоків та валют з 2007-2015 роки [Джерело: НБУ] 

 

Аналіз ресурсів за видами економічної діяльності свідчить, що 

найбільш вагомими галузями є переробна, торгівля та наука, а найбільшу 

частину займають кошти на вимогу та до 1 року станом на 01.01.2016 року. 

 
Рисунок 1.20 – Динаміка депозитних ресурсів за видами економічної 

діяльності у розрізі стоків за 2015 рік [Джерело: НБУ] 

 

Динаміка вартості депозитних ресурсів у розрізі строковості та валют 

свідчить, що у після кризовий період вартість короткострокових ресурсів у 

національній та іноземній валюті за 2011-2012 рр. зростала.  Також відбулося 

зниження вартості довгострокових ресурсів у період з 2014-2015 рр. 
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Рисунок 1.21 – Динаміка вартості депозитних ресурсів юридичних осіб 

у розрізі строковості та валюти [Джерело: НБУ] 

 

Аналіз ресурсів у розрізі учасників ринку свідчить, що відбувалось 

постійне зростання депозитних ресурсів за аналізований період, окрім 2009 

року. Найбільшу частку займають домашні господарства та  інші не 

фінансові корпорації. 

 
Рисунок 1.22 – Динаміка вартості депозитних ресурсів юридичних осіб 

у розрізі строковості та валюти [Джерело: НБУ] 
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Найвищий спред між базовими ставками за кредитами та депозитами 

мав місце у кризовому 2008 р. – 816 базисних пунктів, найбільший спред між 

найвищою та найнижчою міжбанківськими ставками мав місце у 2014–2015 

рр. – відповідно 4660 і 2401 базисних пункти. Розрив міжбанківських ставок 

є наочним індикатором проблем ліквідності і скрутного фінансового стану 

банків. Дуже часто банки першими виявляють проблеми у інших банків, 

оскільки вони знаходяться у взаємодії на міжбанківському ринку. Великий 

розкид міжбанківських ставок указує на те, що деякі банківські установи є 

ризикованими із точки зору інших установ [139, 141-143, 147]. 

 
Рисунок 1.23 – Динаміка співвідношення депозитів клієнтів до 

сукупних кредитів, спреду між ставками за кредитами та депозитами та 

спреду між найвищою та найнижчою міжбанківськими ставками за 2005-

2015 роки [Джерело: НБУ] 

 

Співвідношення між обсягами депозитів та кредитів у 2009 році 

досягло мінімуму наприкінці 2009 року, коли довгострокові депозити 

знімалися швидше, ніж скорочувалась заборгованість за виданими 

кредитами. Це ще раз показує неефективність так званих довгострокових 

депозитів в якості стабілізуючого інструменту фінансування [203]. 
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Облікова ставка Національного банку України є один з монетарних 

інструментів. Він є  орієнтиром щодо вартості залучених та розміщених 

грошових ресурсів, який встановлює Національний банк України для банків 

та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку [5].  

Дивлячись на рисунок 1.24, ми можемо наочно підтвердити теоретичну 

основу облікової ставки. Вона є базовою процентною ставкою, початковим 

пунктом формування процентних ставок за іншими операціями з 

рефінансування банків. 

 

 
Рисунок 1.24 – Динаміка основних міжбанківських ставок за 2005-2015 

роки [Джерело: НБУ] 

 

Аналіз динаміки облікової ставки в Україні змінювався, відповідно до 

тенденцій  загального розвитку економіки країни. В другій половині 2008 

року простежується тенденція до збільшення облікової ставки і на даному 

етапі вона досягає максимального свого значення за аналізований період. З 

2010 по 2013 роки спостерігається  незначна динаміка зміни облікової ставки. 

Її значення було в межах від 7,75 % до 6,5%. Зміни процентного значення 

облікової ставки представлені на рисунку 1.24. 
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Беручи до уваги макроекономічну ситуацію, в 2008 році посилювався 

вплив інфляційних чинників, після чого з метою забезпечення сталості 

грошово-кредитного ринку і створення більш сприятливих умов для 

залучення банками депозитних коштів населення, з 1 січня 2008 року 

Національний банк України підвищив рівень облікової ставки до 10,0 % 

річних, а з 30.01.2008 р. – до 12,0 % річних. Упродовж  2008 року 

Національним банком України проводилась процентна політика, спрямована 

на збільшення вартості національної валюти [112, 117]. 

В 2008 році рефінансування банків відбувається головним чином за 

допомогою надання кредитів овернайт. Порівнюючи з 2007 роком, 

середньозважена процентна ставка за кредитами овернайт зросла в 2008 році 

на 5,3 процентного пункту – до 16,4 % річних (рис. 1.23).  

Аналіз динаміки зміни ставки за наданими кредитами шляхом 

проведення тендера говорить про схожість змін з процентними ставками за 

кредити овернайт, коли  в 2009 році спостерігається підвищення до 20,6 % , і 

це є найбільше значення за весь аналізований період. З 2010 року 

простежується її різке зниження, в 2011 році незначне зростання рівня 

показника,  а в наступних роках відображається зниження ставок до рівня 

облікової ставки Національного банку України  (рис. 1.23). 

За 2008 рік середня вартість кредитів за операціями РЕПО складала 

13,6 % річних. На кінець 2009 року даний показник досягнув позначки 21,5% 

річних, що є максимальним значенням за аналізований період. У 2010 році 

для підтримання ліквідності банків рефінансування проводилось за 

допомогою операцій РЕПО та їх середня вартість стрімко знижувалася і за 

рік становила в середньому 9,6%, що більш ніж в половину менше найвищої 

позначки. Звичайно, це свідчить про позитивні зміни на грошово-кредитному 

ринку.  

Дані показника за 2011 рік свідчать про зростання рівня процента на 

3,2 процентних пункти, порівняно з попереднім роком, що в кінцевому 

підсумку становить 12,8%. В 2012 та 2013 роках центральний банк надавав 
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банкам другого рівня кредити по операціям РЕПО за ставками 7,8 та 7,1 % 

відповідно. Тобто відбувається здешевлення кредитних ресурсів. За даними 

квітня місяця 2014 року процентна ставка Національного банку України за 

операціями РЕПО перевищила ставку в 2008 року та досягла позначки 16,4%.  

Загалом динаміка змін процента за операціями РЕПО є дуже схожою з 

тенденціями процентних станок за кредити, надані шляхом проведення 

тендера. Це відображається майже в однакових показниках процента та в 

подібній кривій динаміки.  

Динаміка кількості клієнтів прямопропорційна кількості відкритих 

рахунків, різкий спад відбувся у 2013 році внаслідок внутрішніх факторів 

впливу, а точніше внаслідок закриття рахункам всім клієнтам чий залишок не 

перевищував 10 грн. (рис. 1.24). 

 
Рисунок 1.25 – Динаміка основних міжбанківських ставок за 2005-2015 

роки [Джерело: НБУ] 

 

На депозитні ресурси здійснювали вплив сукупність ризиків, які важко 

оцінити в кількісному вимірі. 

Ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень 

депозитних ресурсів, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу 

фінансової установи клієнтами. Це впливає на спроможність банку 

встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або 
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підтримувати існуючі відносини. Цей ризик може призвести банк (або  його 

керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, у тому 

числі до притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної 

відповідальності. Ризик репутації має місце на всіх рівнях організації, і тому 

банки мають відповідально ставитися до своїх взаємовідносин із клієнтами та 

суспільством. 

Юридичний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень 

депозитних ресурсів, який виникає через порушення або недотримання 

банком вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики 

або етичних норм, а також  через можливість двозначного їх тлумачення. 

Банківські установи наражаються на юридичний ризик через те, що мають 

відносини з великою  кількістю зацікавлених сторін, наприклад, клієнтами, 

контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та 

іншими уповноваженими органами. Юридичний ризик може призвести до 

сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень, необхідності 

грошового відшкодування збитків, погіршення репутації, погіршення позицій 

банку на ринку, звуження можливостей для розвитку і зменшення 

можливостей правового забезпечення виконання угод. 

Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для 

надходжень депозитних ресурсів, який виникає через неправильні 

управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування 

на зміни в бізнес-середовищі. через суттєві зміни обмінних курсів. 

Операційно-технологічний ризик - це потенційний ризик для існування 

банку, що виникає через недоліки корпоративного управління, системи 

внутрішнього контролю або неадекватність інформаційних технологій і 

процесів оброблення інформації з точки зору керованості,  універсальності, 

надійності, контрольованості і безперервності роботи. 

Такі недоліки  можуть призвести до фінансових збитків через помилку, 

невчасне виконання робіт або шахрайство або стати причиною того, що 

інтереси банку постраждають у якийсь інший спосіб працівники банку 
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перевищать свої повноваження або здійснюватимуть операції в порушення  

етичних  норм або із занадто високим ризиком. Операційно-технологічний  

ризик виникає також через неадекватність стратегії, політики і використання 

інформаційних технологій.  До інших аспектів операційно-технологічного 

ризику належить імовірність непередбачених подій,  наприклад пожежі або 

стихійного лиха. 

У таких умовах саме ефективний депозитний менеджмент дозволить 

банку більш успішно, ніж конкуренти, інтегрувати та конфігурувати наявні 

ресурси, відповідно, отримувати більш ефективні, порівняно з середньо 

ринковими, результуючі показники депозитної діяльності, оскільки банк 

швидко адаптуватиметься до змін зовнішнього середовища та матиме стійкі 

конкурентні переваги.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні висновки: 

1. Діяльність банку супроводжується значною кількістю ризиків, 

що 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 в ході її здійснення, що виявляється 

у зміні чистого прибутку та / або власного капіталу і втраті конкурентних 

позицій. 

2. Депозитна діяльність банківських установ здійснює значний 

вплив як на показники банківської системи так і економіки в цілому. 

Депозитна діяльність повинна бути взаємопов’язаною з кредитною 
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діяльністю і забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість комерційного 

банку, а також створювати умови для економічного зростання країні. 

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 в 

контексті реалізації загальнобанківської стратегії в цілому.  

3. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що за весь 

аналізований період на формування депозитних ресурсів різнею 

інтенсивністю впливають фактори зовнішнього середовища. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових статтях [12, 161, 

167, 168] та тезах доповідей [11, 163]. 
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РОЗДІЛ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ  

СИСТЕМИ ДЕПОЗИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 

2.1 Комплексний підхід до формування системи депозитного 

менеджменту банку на основі адаптивної моделі 

 

 

Сучасне фінансово-економічне середовище характеризується суттєвим 

зростанням динамізму процесів на макрорівні, що обумовлює мінливість 

параметрів окремих підсистем банку. Враховуючи поліаспектність 

депозитної діяльності, на сьогоднішній день існує об’єктивна необхідність 

концептуалізації основних засад менеджменту депозитної діяльності в 

контексті врахування негативного впливу широкого спектру зовнішніх 

факторів та оперативного пристосування до нових умов.  

За результатами огляду сучасних досліджень у сфері формування 

ресурсної бази банку визначено, що при організації депозитного 

менеджменту в банку мають ураховуватись наявні концепції банківського 

бізнесу.  

Оскільки депозитна діяльність банку є частиною банківської, то і 

депозитний менеджмент є частиною банківського менеджменту та займає по 

відношенню до нього підпорядковану роль, як у частині його цілей та 

завдань, так і в частині комплексу заходів, що забезпечує їх досягнення. На 

сьогоднішній день у теорії банківського менеджменту сформувалися три 

основні концепції бізнесу, порівняльна характеристика елементів яких 

наведена у таблиці 2.1. 

Головна відмінність між зазначеними концепціями полягає в базових 

припущеннях стосовно керованості депозитного ринку: дивергентні часткові 

концепції базуються на протилежних гіпотезах про повну контрольованість 

ринків, у той час як інтегрована концепція передбачає, що ринки, на яких 
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банк здійснює активні та пасивні операції, є частково контрольованими, а для 

їх динаміки притаманний компонент невизначеності. 

Таблиця 2.1 – Елементи концепцій банківського бізнесу та їх 

характеристика в контексті депозитного менеджменту банку [узагальнено 

автором] 

Характеристика 
Тип концепції 

Часткові (дивергентні) Інтегрована 

Базова гіпотеза 
низька керованість 

депозитного ринку 

низька 

керованість 

кредитного 

ринку 

узгодженість кредитної та 

депозитної діяльності 

банку 

Сфера оптимізації 
структура 

портфелю активів 

джерела 

формування 

пасивів 

підтримка пропорцій 

формування пасивів та 

розміщення активів 

Критерій оптимізації 
прибутковість 

різних груп активів 

витрати на 

залучення 

ресурсів та їх 

ліквідність 

забезпечення балансу між 

ризиком, дохідністю та 

ліквідністю при 

здійсненні активних та 

пасивних операцій 

Врахування взаємодії з 

іншими підсистемами 

банку 

− − + 

Врахування 

депозитних ризиків 
− +/− + 

Об’єкт депозитного 

менеджменту 

депозитні ресурси є 

неконтрольованими 

депозитні 

ресурси 

депозитні ресурси; 

плановий та фактичний 

рівень ризику 

Врахування факторів 

депозитної діяльності 

враховуються лише 

екзогенні фактори 

враховуються 

екзо- та ендогенні 

фактори 

враховуються екзо- та 

ендогенні фактори, а також 

параметри взаємодії 

підсистем банку 

 

Це, у свою чергу, актуалізує необхідність узгодження кредитної та 

депозитної діяльності банку, тобто при застосуванні інтегрованої концепції 

враховується перманентна взаємодія всіх підсистем та механізмів всередині 

банку, що слугує основою для визначення цільових орієнтирів діяльності та 

планового рівня ризику. 

Сфери оптимізації банківської діяльності для часткових концепцій 

суттєво відрізняються, оскільки у першому випадку управлінські впливи 

зосереджені на структурі портфелю активів банку, що змінюється відповідно 

до очікуваного обсягу прибутковості. Фінансовий менеджмент банку за 
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другою дивергентною концепцією зорієнтований на оптимізацію джерел та 

структури пасивів, але, при цьому, окрім витрат на залучення коштів, значна 

увага приділяється стабільності їх обсягів у часі. Натомість, інтегрована 

концепція передбачає підтримку балансу між ризиком, дохідністю та 

ліквідністю при здійсненні активних та пасивних операцій, забезпечуючи 

комплексність менеджменту та узгодженість окремих його сфер. Окрім 

цього, її застосування дозволяє врахувати весь комплекс ризиків депозитної 

діяльності, що включає, але не обмежується, ризиком нестабільності 

залишків за пасивними статтями балансу, оскільки передбачає врахування 

інтересів широкого кола зацікавлених осіб (у тому числі й акціонерів, 

ключовим орієнтиром для яких у даному контексті виступає прибутковість у 

вигляді чистого процентного доходу). 

Таким чином, з погляду депозитного менеджменту найбільш повне 

об’єктне поле менеджменту формується при застосуванні третього підходу, 

бо додатково розглядається плановий та фактичний рівень ризику, у той час 

як в основу першої часткової концепції покладено твердження про не 

контрольованість обсягів та структури депозитних ресурсів, тобто їх 

формування відбувається під впливом лише екзогенних факторів (динаміки 

економічного середовища); друга дивергентна концепція враховує широкий 

спектр ендогенних та екзогенних факторів, проте перелік об’єктів 

менеджменту обмежується виключно депозитними ресурсами. 

На основі огляду дивергентних часткових концепцій банківського 

бізнесу можна констатувати, що організація депозитного менеджменту банку 

повинна здійснюватися за інтегрованою моделлю, що дозволяє представити 

банк у вигляді цілісної економічної системи, всі базові функції якої 

(залучення вкладів, розміщення коштів, розрахункові операції) реалізуються 

перманентно.  

Виходячи з цього, можна визначити, що мета депозитного 

менеджменту банку полягає не в максимізації, а в оптимізації обсягу 

залучених депозитних ресурсів та їх узгодженні з ключовими цілями інших 
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підсистем в контексті реалізації загальнобанківської стратегії в цілому за 

критеріями вартості, строковості та ризику. 

Формування авторського підходу до формування системи депозитного 

менеджменту банку повинно супроводжуватися критичним аналізом як 

класичної теорії управління організацією, оскільки її постулати покладено в 

основу сучасних науково-методичних підходів фінансового 

менеджменту банку, так і безпосередньо наукового доробку менеджменту їх 

депозитної діяльності. 

Так, у працях М. Мескона [117] зазначається, що управління 

організацією може відбуватися на основі процесного, ситуаційного або 

системного підходів. Процесний підхід передбачає формалізацію 

управлінських впливів у вигляді процедур та рішень, що ініціюються 

послідовно. Система менеджменту визначається як сукупність пов’язаних 

елементів, що постійно взаємодіють при ініціації та реалізації управлінських 

рішень. Ситуаційний підхід зосереджений на аналізі прийнятності тих чи 

інших методів управління залежно від поточної ситуації, що формується 

спектром факторів, що виникають як в межах конкретної організації, так і 

задаються ззовні при зміні динаміки середовища.  

З урахуванням цього, зазначені підходи не є взаємовиключними, 

оскільки сукупність управлінських процесів формує функціональний елемент 

системи, що слугує у якості опосередковуючого важеля впливу суб’єктів 

управління на визначене коло об’єктів з метою досягнення їх цільового 

стану, що визначається попередньо, виходячи з потреб та умов управління.  

Серед основних недоліків традиційної характеристики ситуаційного 

підходу варто визначити виключну концентрацію на методах та інструментах 

управління та їх гнучкому поєднанні або субституції, у той час як функція 

адаптивності може бути притаманна не лише окремим процесам та 

інструментам, а й іншим елементам системи. 

У сучасній науковій літературі з питань депозитного менеджменту та 

депозитної діяльності банку відсутній консенсус щодо доцільності 
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застосування того чи іншого підходу. Так, Н. О. Маслова та О. І. Песляк [103] 

визначають його як «розробку, організацію процесу створення та 

впровадження депозитних продуктів з метою залучення ресурсів на 

роздрібному ринку», віддаючи перевагу процесному підходу. Водночас, мета 

такої діяльності, на нашу думку, визначена неповно, оскільки відсутнє 

уточнення щодо цінових та структурних характеристик депозитних ресурсів. 

На думку І. М. Вядрової та В. Є. Волохатої [38] управління залученими 

ресурсами є «системою заходів щодо залучення фінансових ресурсів в 

достатньому обсязі, певної структури та при мінімальних витратах задля їх 

ефективного розміщення», тобто під системою мається на увазі сукупність 

процесів, що значно обмежує її сутнісний зміст, оскільки в цьому контексті 

системний та процесний підхід ототожнюються. З іншого боку, ми 

погоджуємося з твердженням про необхідність узгодження обсягів та 

структури залучених ресурсів з перспективними напрямками їх розміщення, 

оскільки це сприяє виконанню базової функції фінансового посередництва 

щодо перерозподілу тимчасово вільних коштів. Л. А. Бондаренко, 

О. С. Онищук [25] уточнюють, що це збалансування характеристик 

необхідно здійснювати з урахуванням «не лише поточних, а й прогнозних 

активних операцій». 

Такі науковці, як Н. Е. Аванесова та К. М. Івашкіна [2] зазначають, що 

система депозитного менеджменту повинна враховувати комплекс факторів 

зовнішнього середовища та передбачати реалізацію заходів, «спрямованих на 

збільшення частки банку на ринку депозитів», а М. В. Ісаєва [72] розглядає 

управління депозитними операціями банку як комплекс заходів, що поєднує 

у собі «формування асортименту високоякісних депозитних послуг, 

різноманітних форм та методів залучення коштів з метою забезпечення 

стійкості та надійності депозитної бази». 

На нашу думку, за такого підходу система депозитного менеджменту 

розглядається відокремлено від інших підсистем банку, оскільки 

наголошується на необхідності таргетування лише тих кількісних показників, 
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що стосуються сфери залучення депозитних ресурсів без урахування 

можливості та умов їх подальшого розміщення в активи. Окрім цього, 

головним завданням депозитного менеджменту є забезпечення ліквідності, 

що досягається при зростанні стійкості депозитних ресурсів, проте 

можливість отримання процентного доходу при розміщенні коштів, 

залучених із депозитних джерел, не аналізується. 

У працях С. М. Шаповалова, А. І. Костіної [159] управління ресурсами 

банку представлено у вигляді процесу збалансування депозитної та кредитної 

політик за допомогою спектру методів управління з урахуванням макро- і 

мікрорівневих вимог, але основна увага приділяється методичному 

забезпеченню процесу управління, у той час як питання координації 

організаційно-інформаційного середовища залишається невизначеним. 

В основу дослідження О.М. Бартош [17, 18] покладено твердження про 

те, що «управління депозитними операціями підпорядковується загальним 

банківським вимогам, тобто поєднанню ліквідності, дохідності та ризику», 

але, у той же час, автором не конкретизовано алгоритми та процедури щодо 

збалансування зазначених параметрів в депозитному менеджменті. 

Схожий підхід набуває свого розвитку у працях О. В. Золотарьової та 

О. В. Гурбич [67], оскільки депозитний менеджмент представлено у вигляді 

системи рішень та відповідних заходів у контексті «визначення технології та 

складу залучення банком депозитних ресурсів» з дотриманням умови 

«високого рівня конкурентоспроможності, ліквідності та прибутковості», 

проте недоліком такого підходу є твердження щодо необхідності 

одночасного таргетування протилежних параметрів діяльності банку. При 

цьому у визначенні депозитної діяльності, запропонованого В. В. Бобилем та 

М. С. Корнілєнком [23], його сутнісна характеристика доповнюється таким 

інструментом щодо досягнення зазначених цілей, як «розвиток банківських 

послуг з метою залучення клієнтів», що ускладнює тлумачення змісту 

депозитного менеджменту. 
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На думку В. П. Гмирі [43] депозитна діяльність є сукупністю дій банку 

щодо «залучення коштів населення та інших кредиторів», а також 

«задоволення потреби в ліквідності шляхом активного пошуку та залучення 

засобів», тобто значна увага приділяється саме процесам депозитної 

діяльності та їх результатам у вигляді підтримки ліквідності для фінансового 

посередника. 

У працях К. Ф. Черкашиної сутність депозитного менеджменту 

висвітлюється в контексті вдосконалення «системи управління депозитною 

політикою», тобто простежується орієнтація на системний підхід. У той же 

час, депозитна політика не формує об’єктне поле депозитного менеджменту, 

тому запропоноване визначення є дискусійним. 

Системний підхід до тлумачення сутності депозитного менеджменту 

притаманний роботам В. І. Успаленко та В.В. Лубянникової, в яких надається 

таке визначення: «система управлінських рішень, що містить напрямки 

діяльності банку в галузі проведення депозитних операцій». Варто зазначити, 

що наведений підхід не дозволяє визначити та структурувати елементи такої 

системи і є досить узагальненим. 

З точки зору Н. О. Кожель [80] депозитній політиці банку притаманний 

певний механізм, під яким автор пропонує розуміти «комплекс форм, 

інструментів, організаційно-економічних методів управління процесом 

формування депозитної бази банків», але в такому випадку відбувається 

ототожнення депозитної політики та депозитного менеджменту. 

Незважаючи на вагомість існуючих наукових розробок зазначених 

вище та інших вчених, необхідним є поглиблення науково-методичного 

забезпечення організації депозитного менеджменту банку, основу якої 

формує вибір підходу до управління. Узагальнена характеристика основних 

підходів до депозитного менеджменту банку (процесного, системного та 

ситуаційного) наведена на рисунку 2.1.  
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Рисунок 2.1 – Науково-методичні підходи до організації депозитного менеджменту в банку 
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Критичний огляд та формалізація науково-методичних підходів до 

організації депозитного менеджменту банку сформував основу для вибору 

системного підходу, оскільки він забезпечує узгодження та координацію 

управлінських впливів не лише з позиції залучення ресурсів, а й у контексті 

контролю за ризиками депозитної діяльності, у процесі якого відбувається 

взаємодія різних підсистем банку з метою узгодження їх параметрів та 

досягнення цільових значень ключових показників діяльності.  

У подальшому це сприяє ефективному коригуванню наборів інструментів 

депозитного менеджменту в межах окремих етапів, тобто в цьому випадку 

системний підхід включає в себе всі основні характеристики процесного, 

додатково забезпечуючи його гнучкість та комплексність за рахунок розробки 

структури та функціональних зв’язків між елементами системи, що враховує 

ознаку варіативності, що не притаманна процесам окремо. 

У контексті підвищення рівня адаптованості системи до умов 

економічного середовища функціонування реалізацію цілей дисертаційної 

роботи варто здійснювати на основі симбіотичної інтеграції системного та 

адаптивного підходів до управління. Зважаючи на те, що ознака адаптивності 

може бути притаманна як для процесу, так і для системи, у якості базового 

підходу для організації депозитного менеджменту банку доцільно 

використовувати системний, проте, враховуючи динамізм зовнішніх процесів та 

явищ, можна констатувати, що за типом розвитку у часі система депозитного 

менеджменту не є статичною, тому це формує основу для розвитку 

комплексного підходу на основі адаптивної моделі, функціонування якої 

забезпечується синтезом загальних (системної логіки, ситуаційного управління) 

та специфічних (депозитної діяльності) принципів. 

Дослідження особливостей та обмежень щодо диференційованого 

застосування зазначених науково-методичних підходів дозволяє обґрунтувати 

можливість досягнення синергетичного ефекту при їх симбіотичному поєднанні, 

що досягається при формалізації депозитного менеджменту у вигляді адаптивної 

моделі системи, що можна визначити як сукупність елементів (об’єктна, 
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суб’єктна, функціональна підсистеми) зі структурно-функціональними зв’язками, 

що формуються завдяки інтегрованому поєднанню принципів системного та 

адаптивного підходів до менеджменту та специфічних принципів депозитної 

діяльності та є стійкими у часі завдяки адаптаційним алгоритмам, що ініціюють 

зміни в окремих підсистемах залежно від динаміки внутрішніх та зовнішніх 

умов. Застосування такого підходу забезпечує досягнення динамічної рівноваги 

між параметрами зовнішнього середовища макро- та мезорівнів та 

внутрішньобанківським середовищем. 

Необхідність вирішення прикладних завдань фінансового менеджменту в 

умовах зростання невизначеності зовнішніх процесів та зниження надійності 

прогностичних оцінок щодо динаміки ринків призвели до суттєвого зниження 

результативності та ефективності депозитного менеджменту при застосуванні 

традиційних (неадаптивних) моделей, оскільки їх особливістю є високий рівень 

залежності від масивів апріорних даних, що характеризують як сам об’єкт 

депозитного менеджменту, так і умови, в яких він формується та функціонує. 

Зростання ефективності управлінських рішень при застосуванні 

адаптивних систем менеджменту забезпечується шляхом накопичення 

ретроспективної інформації про розвиток та поведінку об’єкта, а також 

моніторингу його поточного стану, що дозволяє знизити негативний вплив 

стохастичних процесів та явищ, компенсуючи низькі обсяги апріорних даних на 

етапі формування та розробки системи депозитного менеджменту. Застосування 

цього підходу передбачає врахування таких головних аспектів динамізму, як 

структурні зміни стану чи властивостей об’єкта та іманентність розвитку 

окремих елементів. 

Оскільки потреба в адаптивному депозитному менеджменту визначається 

обмеженістю або відсутністю даних про динамічні закони зміни властивостей 

об’єктів та параметрів всієї системи, вплив яких може бути суттєвим на 

довгостроковому часовому горизонті, накопичення інформації відбувається у 

процесі реального функціонування системи, що за властивістю адаптації 

поділяються на самоорганізовані та самоналаштовані. 
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У першому випадку процес функціонування системи супроводжується 

формуванням управлінських алгоритмів шляхом специфікації їх ініціалізаційних 

параметрів та структури, що забезпечує оптимізацію системи в контексті 

визначеної мети менеджменту. Самоорганізовані системи застосовуються, коли 

зміни параметрів та режимів керованої підсистеми ініціюються зовнішніми 

впливами, проте широкий спектр можливих комбінацій параметрів об’єкта 

депозитного менеджменту унеможливлює розробку ефективного адаптаційного 

алгоритму, що з заданою ймовірністю забезпечує досягнення поставлених 

завдань, тому на практиці більшого поширення набули самоналаштовані 

системи. Головним припущенням, що лежить в їх основі, є детермінованість 

об’єкта депозитного менеджменту, що поєднується з мінливістю його стану 

залежно від динаміки умов, а також стабільність структури всієї системи в 

контексті складових елементів, тобто самоналаштована адаптивна система може 

змінювати свої динамічні характеристики відповідно до впливу зовнішнього 

економічного середовища [64]. 

У їх сукупності розрізняють нетаргетовані та таргетовані системи, 

принципова різниця між якими полягає в способах генерації імпульсів зворотних 

зв’язків системи: перший тип систем передбачає пошук оптимуму щодо об’єкта 

депозитного менеджменту шляхом штучного введення умовних імпульсів (як 

правило, шокових) для формування додаткових масивів даних щодо сценаріїв 

розвитку системи, у той час, як за умови застосування другого типу початковий 

етап формування системи передбачає визначення цільових параметрів об’єкта 

депозитного менеджменту, а головним завданням алгоритму адаптації в цьому 

випадку є мінімізація відхилення між фактичними та еталонними параметрами 

моделі. 

Зважаючи на дуальний характер об’єкта депозитного менеджменту як 

елемента системи, що включає депозитні ресурси та ризики депозитної 

діяльності, вважаємо за доцільне здійснювати побудову адаптивної моделі за 

комбінованим типом, оскільки зазначена особливість об’єкта зумовлює 

необхідність застосування як умовних імпульсів (стрес-тестування для аналізу 
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рівня потенційного ризику), так і еталонних параметрів (обсягів та структури 

депозитних ресурсів у розрізі строковості, вартості тощо). 

Оскільки в основу інтегрованої моделі покладено системний підхід, то 

базові принципи її побудови повинні формуватися, виходячи з концептуальних 

засад системної логіки, і описуватися таким переліком: 

– цілісність – елементи системи можуть набувати трансформацій чи 

змінювати свої властивості, проте їх склад є сталим у часі, оскільки в іншому 

випадку перетворень зазнає сама система, що генерує ризик невиконання 

нею своїх функцій; 

– внутрішня узгодженість – динамічний розвиток системи забезпечується 

завдяки ефективній перманентній взаємодії складових елементів, що повинні 

бути узгоджені між собою за допомогою комплексу зв’язків; 

– структурно-функціональна побудова – формування системи 

депозитного менеджменту  повинно враховувати не лише її структуру та склад, а 

й рівень та тісноту функціональних зв’язків між окремими елементами, оскільки 

це може призводити до суттєвої диференціації ефективності одноманітних 

структурних систем з різною функціональною організацією; 

– розвиток – характеристики системи є змінними у часі, оскільки 

відображають рівень розвитку конкретної організації та знаходяться під впливом 

зовнішніх умов, а ініціювання таких змін може здійснюватися за 

випереджальним (превентивним) сценарієм на основі прогностичних оцінок; 

– лабільність – розвиток системи депозитного менеджменту може 

призводити до трансформації існуючих або появи нових функцій, тому, 

зважаючи на необхідність забезпечення її цілісності в контексті стійкості набору 

елементів, функціональні зв’язки між ними повинні бути лабільними у часі; 

– ітеративність – одним із елементів системи менеджменту є 

функціональна складова, що формується комплексом управлінських процесів та 

суміжних інструментів впливу, що повинні ініціюватися у вигляді набору 

послідовних впорядкованих ітерацій; 
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– варіативність – наявність альтернативних варіантів розвитку системи 

завдяки диверсифікації алгоритмів функціональної взаємодії окремих елементів 

між собою, що проявляється, перш за все, в процесі її адаптації до нових умов 

або недостатності прогностичних даних стосовно стану середовища та його 

динаміки на перспективу. 

Взаємозалежність та обумовленість процесного та системного підходів 

щодо організації депозитного менеджменту відображена у принципі 

ітеративності, за якого функціональна складова системи сформована сукупністю 

етапів та процесів. Як було зазначено, головним обмеженням концепції 

ситуаційного управління є припущення щодо наявності адаптивних алгоритмів 

лише відносно функціонального блоку шляхом модифікації наборів інструментів 

та методів менеджменту, у той час як керуюча підсистема розглядається як 

детермінована складова. За таких умов має місце часткова адаптація системи, 

проте провідні розробки теорії управління підтверджують зростання гнучкості 

систем та оперативності прийняття рішень при повній адаптації, коли всі 

елементи системи можуть змінювати властивості та характеристики на 

динамічному часовому горизонті у випадку зміни стану економічного 

середовища або параметрів інших підсистем. 

Таким чином, для досягнення мети депозитного менеджменту 

запропонована модель системи повинна бути наділена властивостями повної 

адаптації та базуватися на принципах ситуаційного підходу: 

– гнучкість – із метою формування комплексу управлінських рішень 

моделі та методи, що входять до складу функціональної підсистеми депозитного 

менеджменту, повинні забезпечувати можливість формування точних 

прогностичних оцінок щодо стану економічного середовища банку та його 

внутрішніх умов, а керуюча підсистема повинна мати ознаку варіативності з 

огляду на множинність об’єктного поля управління; 

– безперервність – основою для прийняття управлінських рішень є не 

лише аналіз поточної ситуації та прогнози, а й минулий досвід депозитного 
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менеджменту, тобто накопичення ретроспективної інформації повинно 

відбуватися постійно; 

– дуальний зв’язок – управлінські імпульси сфокусовані на цільовій зміні 

керованих параметрів для досягнення загальної мети депозитного менеджменту, 

проте їх формування здійснюється, у тому числі, й за результатами депозитного 

менеджменту минулих періодів; 

– саморегулювання – механізми адаптації до динаміки середовища 

розробляються превентивно, а часовий лаг для їх активізації мінімізується за 

рахунок розробки алгоритмів вибору оптимального сценарію депозитного 

менеджменту; 

– відкритість – діяльність банку як фінансового посередника передбачає 

його взаємодію зі стейкхолдерами, тому аналіз їх ринкової чи регуляторної 

поведінки є одним з основних інструментів формування вхідних параметрів 

депозитного менеджменту. 

Окрім зазначених загальнонаукових принципів, при розробці адаптивної 

моделі депозитного менеджменту банку необхідно враховувати специфічні 

принципи, що відображають специфіку цієї сфери діяльності: 

– необхідна різноманітність – форми та асортиментний ряд депозитних 

продуктів повинні задовольняти очікування клієнтів та сприяти реалізації 

депозитної політики банку, забезпечуючи достатність ресурсів для реалізації 

його загальної стратегії; 

– узгодженість операцій – сфери діяльності банку щодо залучення та 

розміщення коштів повинні розглядатися у взаємозв’язку, а відповідні внутрішні 

політики бути узгодженими; 

– збалансованість – депозитний менеджмент відбувається з урахуванням 

рівня суміжних ризиків та спроможності банку виконувати зобов’язання перед 

клієнтами на перспективу; 

– ринкова кон’юнктура – цінова політика при залученні та розміщенні 

коштів формується з урахуванням ринкової ситуації, а інструменти планування 

та прогнозування дозволяють виявляти зміну трендів; 
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– ефективність та розвиток – результативність депозитної діяльності 

визначається як об’єктивними (некеровані зовнішні), так і суб’єктивними 

(внутрішні характеристики) факторами, зокрема ефективністю депозитного 

менеджменту, тому для її максимізації внутрішні процеси та системи повинні 

знаходитися у постійному розвитку. 

Отже, зважаючи на мінливість та невизначеність перспективного стану 

зовнішнього середовища функціонування банку, система депозитного 

менеджменту повинна мати властивість адаптації до нових умов та на основі 

абсорбції можливих загроз і ризиків стабілізувати результати депозитної 

діяльності в межах, визначених як стратегічними, так і операційними планами. 

Для досягнення визначеної мети депозитного менеджменту банку для 

забезпечення його стійкого розвитку на довгостроковому часовому горизонті 

адаптивну модель системи депозитного менеджменту можна представити: 

– об’єктною підсистемою (внутрішньобанківські процеси, спрямовані на 

залучення та акумулювання тимчасово вільних коштів населення та підприємств, 

ресурси, що при цьому споживаються, та отримані результати);  

– суб’єктною підсистемою (функціональні підрозділи банку, наділені 

правами по ухваленню необхідних управлінських рішень, пов’язаних із 

реалізацією відповідальності по виконанню визначених планових показників 

депозитної діяльності банку);  

– загальними принципами системного та ситуаційного підходів до 

управління та специфічними принципами депозитної діяльності банку;  

– функціональною підсистемою (планування, контроль, регулювання, 

аналіз із вбудованими в них адаптивними механізмами), як це зображено на 

рисунку 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Інтегрована адаптивна модель системи депозитного 

менеджменту банку [авторська розробка] 

  

 Елементи забезпечення  

Принципи депозитного менеджменту 
 

системної логіки → цілісність, внутрішня 

узгодженість, структурність, розвиток, 

лабільність, ітеративність, варіативність;  
 

ситуаційного управління → гнучкість, 

безперервність, дуальний зв'язок, 

саморегулювання, відкритість);  
 

специфічні → необхідна різноманітність, 

узгодженість, збалансованість, ринкова 

кон’юнктура, ефективність та розвиток) 

Мета депозитного менеджменту: 

оптимізація обсягу залучених 

депозитних ресурсів та їх 

узгодження з ключовими цілями 

інших підсистем у контексті 

реалізації загальнобанківської 

стратегії в цілому за критеріями 

вартості, строковості та ризику. 

Адаптивна модель системи депозитного менеджменту банку 

Суб’є

ктна  

підси

стема 

 Об’єк

тна  

підси

стема 

 

Зовнішні фактори (стану середовища), що впливають на результати депозитної 

діяльності та рівень результативності депозитного менеджменту банку 

Депозитні 

ресурси 

Суміжні  

ризики 

 Функ

ціона

льна 

підси

стема 

 

Ретроспективні дані про стан об'єкта 

Розро

бка 

алгор

итмів 

адап

тації 

та 

умов 

їх 

ініцію

вання 

 

аналіз 

контроль 

регулювання 

• аналіз у розрізі факторів впливу; 
• аналіз цільових параметрів депозитної діяльності; 

•  ретроспективний аналіз про стан об’єктів депозитного 
менеджменту 

•  за результатами (параметри депозитних ресурсів та ризиків); 

• за результативністю та ефективністю 

• превентивні заходи  

• реактивні заходи 

Іні

ці

юв

ан

ня 

ал

го

ри

т

мі

в 

ад

ап

та

ції 

Процеси, спрямовані на 

залучення та акумулювання 

тимчасово вільних коштів 

населення та підприємств, 

ресурси, що при цьому 

споживаються, та отримані 

результати 

Стратегіч-

ного рівня 

Управління 

ресурсами 

Управління 

ризиками 

Координа-

ційний 

центр 

Акціонери, рада банку, комітети ради банку, 
підрозділ з аудиту, правління та окремі директори 

Підрозділ з ризик-менеджменту, 
КУАП, казначейство 

КУАП; ціновий, роздрібний, 
корпоративний підрозділи  

планування • формування стратегічних альтернатив; 

• визначення цілей та заходів щодо їх досягнення  
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Запропонована модель системи передбачає розмежування ефективності 

та результативності депозитного менеджменту банку, що обумовлюється 

впливом різних груп факторів: зовнішні умови відображають стан 

економічного середовища, а їх динаміка є однонаправленою для всіх 

фінансових посередників (відокремлених підрозділів) у межах одного ринку, 

хоча результати такої дії можуть мати різні наслідки для різних об’єктів 

спостереження. Так, ступінь резистивності того чи іншого банку до 

негативних ринкових трендів значно залежить від впливу сукупності 

внутрішньобанківських факторів, що відображають рівень 

управлінських компетенцій. 

З урахуванням цього, система депозитного менеджменту повинна 

забезпечувати накопичення ретроспективної інформації про зміни 

властивостей об’єктів депозитного менеджменту під впливом спектру 

факторів, що є основою для розробки алгоритмів адаптації та умов їх 

ініціалізації. Кількісні індекси, що відображають поточну динаміку факторів, 

є основою для ініціювання змін у діяльності суб’єктної та функціональної 

підсистем. 

Метою аналізу ретроспективних даних є виявлення на основі минулого 

досвіду можливих відхилень у діяльності системи та пошук шляхів їх 

усунення при розробці чи внесенні змін до існуючих продуктів, технологій, 

процесів, технологій задля ідентифікації загроз, оцінки перспектив та 

оптимізації потенційних параметрів, а порядок його проведення повинен 

супроводжуватися таким інформаційно-аналітичним забезпеченням: 

– загальний опис та характеристика банківського процесу, технології 

чи продукту депозитного менеджменту, за якими здійснюється аналіз; 

– потенційні ризики від впровадження чи внесення змін за відповідним 

банківським процесом, технологією чи продуктом депозитного менеджменту 

та опис сценаріїв їх менеджменту; 
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– інформація з внутрішніх чи зовнішніх джерел, що підтверджує 

рівень суміжних ризиків депозитного менеджменту, та опис можливих 

негативних сценаріїв у випадку їх реалізації; 

– висновки щодо доцільності впровадження чи внесення змін за 

банківськими процесами, технологіями чи продуктами депозитного 

менеджменту на основі прийнятності чи неприйнятності суміжних ризиків з 

позиції можливості дотримання рівня апетиту до ризику. 

Моніторинг суттєвої інформації у вигляді кількісних індексів та 

якісних сигналів проводиться для поточного виявлення фактичних чи 

очікуваних подій, що виникають у зовнішньому або внутрішньому 

середовищі банку, що призвели або з високою ймовірністю можуть 

призвести до порушення цільового стану об’єктів депозитного менеджменту 

та, як наслідок, невиконання стратегічних планів за банком в цілому. 

Регламентація поточного моніторингу факторів повинна відображати: 

– ознаки та критерії значущості інформації, порядок їх встановлення;  

– підрозділи, що несуть відповідальність за збір, консолідацію та 

подальшу передачу інформації, що визнана суттєвою з позиції депозитного 

менеджменту банку;  

– технічні засоби та способи трансмісії суттєвої інформації;  

– порядок узагальнення та консолідації суттєвої інформації за банком в 

цілому та у взаємозв’язку з даними інших систем банківського менеджменту; 

– порядок застосування заходів коригуючого впливу та ініціації 

адаптивних алгоритмів. 

Дані про стан об’єкта спостереження за напрямком «суміжні ризики» є 

основою для функціонування планово-аналітичного блоку, оскільки 

забезпечує взаємозв’язок з іншими підсистемами, сприяючи реалізації 

загальнобанківської стратегії та визначених завдань менеджменту. 

Процесні складові контрольного блоку охоплюють одночасний 

моніторинг результативності та ефективності депозитного менеджменту, 

оскільки у випадку виявлення відхилень це дозволяє підвищити 
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оперативність ідентифікації проблемних аспектів у розрізі внутрішніх 

механізмів чи зовнішніх умов. 

Зважаючи на варіативність набору об’єктів спостереження, коригуючі 

впливи можуть бути застосовані як до банку в цілому, так і до окремих його 

підрозділів: у першому випадку базою порівняння є банки-конкуренти, а в 

другому – відокремлені підрозділи. При цьому інструменти аналізу та набір 

вхідних даних можуть відрізнятися, що обумовлено необхідністю виконання 

вимоги репрезентативності. 

До складу суб’єктної підсистеми варто включати органи управління 

банку, що за своїм функціональним призначенням наділені відповідними 

повноваженнями з питань депозитного менеджменту. Зауважимо, що перелік 

та різноманіття суб’єктів у запропонованій моделі системи визначається 

особливостями сформованого об’єкта депозитного менеджменту, до складу 

якого включено не лише депозитні ресурси банку, а й суміжні ризики, що 

виникають при реалізації депозитної політики. Таким чином, сукупність 

суб’єктів депозитного менеджменту у цій сфері варто диференціювати, з 

одного боку, за органами стратегічного рівня, що несуть відповідальність за 

реалізацію довгострокової стратегії розвитку, а, з іншого, − підрозділами, 

функціональні обов’язки яких включають управління депозитними 

ресурсами або ризиками. 

Отже, зважаючи на функціонування банків у мінливому та 

невизначеному середовищі, система депозитного менеджменту повинна мати 

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

стабілізувати результати депозитної діяльності в допустимих, визначених 

стратегічними та операційними планами, межах.  

Зважаючи на це, у роботі розроблено адаптивну модель системи 

депозитного менеджменту, представлену об’єктною підсистемою  

(внутрішньобанківські процеси, спрямовані на залучення та акумулювання 

тимчасово вільних коштів населення та підприємств, ресурси, що при цьому 

споживаються, та отримані результати); суб’єктною підсистемою 
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(функціональні підрозділи банку, наділені правами по ухваленню необхідних 

управлінських рішень, пов’язаних із реалізацією відповідальності по 

виконанню визначених планових показників депозитної діяльності банку); 

загальними принципами системного та адаптивного підходів до 

менеджменту та специфічними принципами депозитної діяльності банку; 

функціональною підсистемою (планування, контроль, регулювання, аналіз із 

вбудованими в них адаптивними механізмами).  

Її застосування дозволяє досягти стратегічних цілей діяльності без 

загрози втрати конкурентоспроможності та фінансової стійкості банку на 

основі ефективного використання наявних ресурсів, їх інтеграції та 

реконфігурації, зміни внутрішньобанківських відносин та процесів. 

 

 

2.2 Розробка адаптивної депозитної політики банку та заходів щодо її 

реалізації 

 

 

Інструментом управління розвитком банку в умовах високого рівня 

мінливості зовнішнього середовища та пов’язаної з цим невизначеності є 

методологія стратегічного управління банком як процесу, що визначає 

послідовність дій щодо розробки та реалізації стратегії. Він включає 

постановку цілей, розробку стратегії, визначення необхідних ресурсів та 

формалізацію внутрішньобанківських процесів таким чином, що дозволять 

банку досягати поставлених завдань без загроз втрати фінансової стійкості та 

конкурентоспроможності.  

Варто відмітити, що центральним поняттям у методології стратегічного 

управління банком є стратегічне планування, що охоплює всі основні аспекти 

його діяльності, допомагає виявити сильні та слабкі сторони, а також 

визначити можливості та перешкоди його розвитку, що генеруються як 

зовнішнім, так і внутрішнім середовищем. При системному використанні 
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результатів безперервного стратегічного планування можна забезпечити 

успішний і сталий розвиток діяльності банку в умовах невизначеності.  

Кризовий стан сучасної вітчизняної економіки, високий рівень 

політичних та соціальних ризиків вимагає гнучкості та пристосування 

стратегічних планів розвитку банку до всіх змін зовнішнього середовища, що 

наразі відбуваються.  

У зв’язку з цим можливість банку адекватно реагувати та зберігати 

фінансову стійкість та конкурентоспроможність дозволяє ефективно 

реалізоване стратегічне планування депозитної діяльності. Все це ще раз 

підтверджує важливість стратегічного планування: банк, що заздалегідь не 

передбачив можливі дії залежно від умов депозитної діяльності та певні 

заходи в сформованій ситуації не встигне адаптуватися до них та може 

понести непередбачені збитки. 

Депозитний менеджмент пов’язаний із реалізацією банківської 

політики в цілому та кредитної політики, зокрема, передбачає проведення 

заходів, що приводять структуру депозитних ресурсів відповідно до 

стратегічних цілей, та включає процес управління інструментами залучення 

депозитних ресурсів, спрямований на максимізацію прибутковості при 

одночасному забезпеченні ліквідності (здатності відповідати за фінансовими 

зобов'язаннями та фінансувати збільшення активів) та прийнятного рівня 

ризиків.  

Основним стратегічним планом, що визначає механізм управління 

залученням тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних осіб, є 

депозитна політика банку. Вона описує основні інструменти, методи та 

засоби управління залученням тимчасово вільних коштів юридичних та 

фізичних осіб, а також ризиками, що виникають у процесі діяльності банку. 

Вона виходить із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його 

акціонерів та ключових стейкхолдерів. 

Якість депозитної політики банку значною мірою визначає результат 

управління залученням тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних 
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осіб, а це, в свою чергу, впливає на стан надходжень, ліквідність та рівень 

ризиків, що банк приймає в процесі діяльності. 

Дослідження теоретичних основ формування депозитної політики 

банку та практичного інструментарію її реалізації здійснено як вітчизняними, 

так i зарубіжними науковцями, зокрема: О. М. Бартош, В. Є. Волохата, 

О. А. Дмітрієва, Н. О. Кожель, С. Б. Манжос, І. М. Мельникова, 

С. В. Онишко, В. М. Семко, Г. О. Панасенко, Г. С. Панова, С. А. Шульков та 

інші. 

Проте дослідження даного питання не можна вважати вичерпаним та 

закінченим, доказом цього може слугувати поточні характеристики 

депозитної діяльності банків та рівень ризиків, що генеруються нею. 

Банківські кризи та мікро- та макрорівні, спричинені комплексом факторів 

зовнішнього та внутрішнього походження, набувають перманентного 

характеру та вимагають детального аналізу їх причин та наслідків, а також 

обов’язкового врахування при розробці депозитної політики банку.  

Відповідно до розробленої в дисертаційній роботі адаптивної моделі 

системи депозитного менеджменту банку необхідним є розробка 

методичного підходу до формування депозитної політики, що забезпечував 

би належний рівень її адаптованості до загроз та трансформацій зовнішнього 

середовища. 

Для цього, насамперед, вважаємо за доцільне уточнити категоріальну 

базу, зокрема, сутність поняття «депозитна політика банку».  

За результатами проведеного дослідження нами з’ясовано, що єдиного 

розуміння поняття «депозитна політика банку» в науковій літературі не 

сформовано. Проведемо огляд підходів науковців до трактування даного 

поняття (табл. 2.2) та на цій основі сформуємо авторське визначення. 
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Таблиця 2.2 – Підходи до визначення поняття «депозитна політика 

банку» [узагальнено автором] 

Зміст 

визнач

ення 

Автор, джерело Об’єкт депозитної політики 
Мета депозитної 

політики 

С
тр

ат
ег

ія
 і

 т
ак

ти
к
а 

Т. Андрушків,  

Г. С. Панова  

залучення коштів вкладників та 

інших кредиторів 

визначення 

найефективніших 

комбінацій ресурсів 

С. Шульков  

здійснення діяльності по 

залученню ресурсів на умовах 

повернення, а також організації 

та управління депозитними 

процесом (широке розуміння) 

не визначається 

організація депозитного процесу 

(вузьке розуміння) 

визначення мети, 

завдань, змісту 

банківської діяльності з 

формування залучених 

ресурсів, їх планування 

та регулювання 

К
о
м

п
л
ек

с 
за

х
о
д

ів
 

М. В. Олексенко  

формування депозитного 

портфеля, а також багатоманітні 

форми та методи щодо реалізації 

на ринку депозитних вкладів 

не визначається 

І. М. Мельникова  

формування асортименту 

високоякісних депозитних 

послуг, різноманітних форм та 

методів залучення коштів 

забезпечення стiйкостi та 

надійності депозитної 

бази для забезпечення 

конкурентних переваг 

банку на фінансовому 

ринку 

О. М. Бартош , 

А. О. Єпіфанов  

формування портфеля 

депозитних послуг, 

різноманітних форм і методів 

здійснення цих заходів 

визначення його 

конкурентних позицій на 

даному сегменті ринку та 

забезпечення стійкості і 

надійності ресурсної 

бази 

Н. В. Тертична  

формування депозитного 

портфеля, а також різноманітні 

форми та методи щодо реалізації 

конкурентних позицій на ринку 

депозитних послуг 

забезпечення необхідних 

обсягів депозитних 

ресурсів 

Т. Коробчук  

форми, завдання, зміст 

банківської діяльності по 

формуванню ресурсів, їх 

плануванню та регулюванню 

не визначається 

А. Бабицький  
залучення вкладів і управління 

ними  
не визначається 
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Зміст 

визнач

ення 

Автор, джерело Об’єкт депозитної політики 
Мета депозитної 

політики 
С

и
ст

ем
а 

у
п

р
ав

л
ін

сь
к
и

х
 

р
іш

ен
ь
, 
п

р
о
гр

ам
а 

д
ій

 а
б

о
 д

о
к
у
м

ен
т 

В. Є. Волохата  

напрями діяльності банку в 

галузі проведення депозитних 

операцій 

не визначається 

О. П. Федоткіна  

питання нормативного, 

організаційного і технологічного 

забезпечення депозитних 

операцій 

не визначається 

Б
ан

к
ів

сь
к
а 

п
о
л
іт

и
к
а Е. Московец та 

Л. Молчалова 

залучення банком тимчасово 

вільних коштів юридичних і 

фізичних осіб, або на 

визначений строк або до 

запитання 

не визначається 

Р. Ольхова  

залучення коштів вкладників у 

депозити і ефективне управління 

процесом залучення 

не визначається 

М. Бухадурова 

 

залучення грошових коштів 

клієнтів на умовах поверненості 

і платності 

досягнення прийнятного 

рівня рентабельності і 

ліквідності 

 

Отже, наведені вище підходи свідчать про відсутність узгодженого 

розуміння поняття «депозитна політика банку» як з теоретичної, так і з 

практичної точок зору, при цьому в жодному з тлумачень не зазначається про 

необхідність забезпечення її адаптованості до умов середовища, в якому 

здійснюється депозитна діяльність. 

За результатами проведеного дослідження та висновках, сформованих 

у першому розділі дисертаційної роботи, нами зроблені наступні висновки. 

По-перше, базуючись на тому, що депозитна діяльність є складовою 

банківської діяльності, і здійснюється у взаємозв’язку з її іншими 

складовими, депозитна політика є складовою загальнобанківської політики, її 

цілі та завдання є похідними від загальних цілей та завдань банку та мають 

не вступати з ними в протиріччя, оптимально балансуючи між рівнем 

ліквідності, дохідності та ризику. 

По-друге, оскільки результатом депозитної діяльності є залучення 

тимчасово вільних коштів населення та підприємств та перетворення їх у 
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кредитні ресурси, то депозитна політика безпосередньо пов’язана та має 

підпорядкований характер по відношенню до кредитної політики банку. 

По-третє, оскільки до об’єктів депозитного менеджменту віднесено 

також і ризики, що генеруються депозитною діяльністю, то при формуванні 

депозитної політики банку слід зважати на банківську політику управління 

ризиками та визначеному в ній апетиту та толерантності до ризиків. 

Отже, на підставі вище наведеного визначено, що депозитна політика 

банку є складовою загальнобанківської політики, має підпорядкований 

характер по відношенню до кредитної політики та має узгоджуватись із 

політикою банку у сфері управління ризиками. 

При змістовному розгляді сутності поняття «депозитна політика банку» 

ми, приєднуючись до комплексного підходу, також пропонуємо розглядати її 

в широкому та вузькому розуміннях. В широкому розумінні депозитна 

політика – це сукупність інструментів та методів реалізації цілей депозитної 

діяльності задля досягнення стратегічних цілей банку з урахуванням умов 

зовнішнього середовища та з дотриманням вимог чинного законодавства.  

Вона має забезпечити узгодження за цілями, ресурсами і часом усі 

внутрішньобанківські процеси, спрямовані на залучення та акумулювання 

тимчасово вільних коштів населення та підприємств за контрольованого 

рівня ризиків. 

У вузькому, практично спрямованому, розумінні депозитна політика – 

це система управлінських рішень, формалізованих у сукупності 

внутрішньобанківських документів, що містять питання нормативного, 

організаційного і технологічного забезпечення депозитної діяльності. 

Впровадження депозитної політики передбачає досягнення наступних 

цілей банку:  

– формування системи цілей депозитної діяльності банку, визначених 

у конкретних кількісних показниках; 

– визначення інструментів та методів реалізації цілей депозитної 

діяльності задля досягнення стратегічних цілей банку; 
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– налагодження ефективної системи підтримки та прийняття 

управлінських рішень в частині управління залученням тимчасово вільних 

коштів фізичних та юридичних осіб; 

– визначення рівня толерантності банку до ризиків депозитної 

діяльності шляхом встановлення лімітів (обмежень), впровадження процедур, 

положень, методик та регламентів щодо окремих інструментів залучення 

депозитних ресурсів та на портфельному рівні;  

– забезпечення проведення операцій по залученню тимчасово вільних 

коштів фізичних та юридичних осіб відповідно до встановлених лімітів 

(обмежень), процедур, положень та регламентів; 

– забезпечення ефективної взаємодії підрозділів банку на всіх 

організаційних рівнях в процесі залучення депозитних ресурсів; 

– визначення основних принципів та методів організації та 

функціонування системи депозитного менеджменту; 

– регламентація розподілу відповідальності та функціональних 

обов’язків, складання форм звітності в процесі депозитного менеджменту;  

– заходи щодо забезпечення відповідності вимогам законодавства, 

банківського регулювання та нагляду, міжнародних аудиторських компаній, 

рейтингових агентств, кращих банківських практик. 

Узагальнивши зазначене вище, можна визначити, що депозитна 

політика передбачає формалізацію у сукупності внутрішньобанківських 

документів цілей депозитної діяльності на плановий період та інструментів, 

методів та заходів, що забезпечать залучення тимчасово вільних коштів 

юридичних та фізичних осіб у необхідних для банку обсягах, оптимізованих 

за критеріями вартості, строковості та ризику. При цьому обов’язково мають 

бути враховані умови зовнішнього середовища та не порушені вимоги 

чинного законодавства. 

Зважаючи на таку важливість депозитної політики, вважаємо за 

доцільне розробити науково-методичний підхід до її формування з 
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урахуванням обґрунтованого в підрозділі 2.1 дисертаційної роботи 

адаптивного підходу до організації депозитного менеджменту. 

Концептуальною основою адаптивної депозитної політики банку є ті 

принципи, на основі дотримання яких вона формується. При цьому вважаємо 

за доцільне інтегрувати принципи стратегічного планування, адаптивного 

планування (загальні) та депозитної діяльності (специфічні). 

За результатами узагальнення наукових праць зі стратегічного та 

адаптивного планування [13, 38, 45, 121, 135, 139, 150, 155, 159, 171] 

сформовано наступну систему загальних принципів формування депозитної 

політики: 

– цілевстановлення та цілереалізація – всі інструменти, методи та 

заходи, що забезпечать залучення тимчасово вільних коштів юридичних та 

фізичних осіб, передбачені в депозитній політиці, спрямовано на досягнення 

цілей чітко визначених стратегічних цілей; 

– альтернативність та селективність – реакція на трансформації 

зовнішнього середовища, в якому здійснюється депозитна діяльність банку, 

шляхом формування комплексу стратегічних альтернатив (оптимістична, 

інерційна, песимістична) з формалізованим переліком дій за кожним із 

варіантів; 

– єдність елементів – орієнтація на охоплення депозитною політикою 

всіх параметрів (як кількісних, так і якісних) об’єктів депозитного 

менеджменту та взаємозв’язків між ними з обов’язковим урахуванням 

трансформацій зовнішнього середовища; 

– системність, що реалізується шляхом: 1) наявності загальної цілі 

депозитної діяльності банку на визначеному горизонті планування та 

взаємодії всіх його структурних підрозділів та центрів фінансової 

відповідальності за горизонтальним та вертикальним рівнями планування; 

2) узгодженістю планів щодо залучення депозитних ресурсів структурних 

підрозділів та центрів фінансової відповідальності банку; 3) урахування всіх 
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факторів, що матимуть значення для прийняття управлінських рішень щодо 

досягнення цілей, визначених депозитною політикою; 

– безперервність – заходи щодо розробки, реалізації та контролю 

депозитної політики мають здійснюватись постійно за чітко сформованим 

регламентом планових процесів із забезпеченням постійного оновлення 

інформації; 

– наукова та методична обґрунтованість – використання поширених 

науково-методичних підходів допомагає розробляти таку депозитну 

політики, що узгоджена з параметрами зовнішнього та внутрішнього 

середовищ банку; 

– реалістичність – при встановленні стратегічних цілей депозитної 

політики, що мають реалізуватись у плановому періоді, мають бути враховані 

всі зовнішні та внутрішні фактори, які пливають на депозитну діяльність 

банку, з точки зору можливостей досягнення цільових параметрів; 

– гнучкість – здатність депозитної політики реагувати на 

трансформації зовнішнього середовища та зміни внутрішніх умов здійснення 

діяльності шляхом створення, інтеграції та реконфігурації ресурсів, зміни 

внутрішньобанківських відносин та процесів; 

– точність – всі елементи депозитної політики банку мають бути 

конкретизовані в мірі, доцільній для даного рівня планування, та яку при 

цьому дозволяють зовнішні та внутрішні умови здійснення депозитної 

діяльності; 

– холізм – чим більше елементів та рівнів в системі планування банку 

в цілому, та депозитної діяльності банку, зокрема, тим доцільніше 

здійснювати планування всіх показників одночасно та у взаємозалежності і 

взаємозв’язку; 

– наявність зворотного зв’язку – реакція суб’єктів депозитного 

менеджменту на трансформації зовнішнього та/або внутрішнього середовищ 

через коригування цілей депозитної політики або інструментів, методів та 

заходів, що забезпечать їх досягнення; 
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– рефлективність – формування комплексу інформаційних даних про 

вплив трансформацій зовнішнього середовища на депозитну діяльність банку 

з виділенням ключових загроз та розробка інструментів, методів та заходів, 

що забезпечать їх превенцію (формування «управлінського рефлексу»). 

Склад специфічних принципів формування депозитної політики 

пропонуємо визначати наступним чином: 

– законність – забезпечення всіх законодавчих та нормативних вимог, 

загальноприйнятих банківських практик при здійсненні депозитної 

діяльності; 

– цілісність – депозитна політика виступає як підсистема банківської 

політики в цілому і має вторинний характер щодо політик у сфері 

розміщення залучених ресурсів та управління ризиками; 

– внутрішня збалансованість окремих напрямків депозитної політики у 

розрізі: часу реалізації, регіонів залучення ресурсів, інструментів, методів та 

заходів, що заплановані до застосування, та використаних при цьому 

ресурсів; 

– оптимальність ціноутворення – встановлення процентних ставок за 

депозитними операціями та тарифів по відкриттю та веденню рахунків різних 

видів має бути адекватним ринковим параметрам та забезпечувати плановий 

рівень прибутковості та зниження очікуваних витрат [75]; 

– збалансованість ризиків – ризики, що генеруються депозитною 

діяльністю, мають бути контрольовані, відповідати апетиту та толерантності 

банку до ризику та забезпечувати отримання необхідного рівня прибутку без 

загрози втрати його фінансової стійкості; 

– забезпечення ліквідності – при визначенні цілей депозитної політики 

в плановому періоді вихідним орієнтиром є забезпечення оптимального для 

банку рівня ліквідності на основі оптимального поєднання та співвідношення 

різних видів депозитних ресурсів та інструментів їх залучення;  

– концентрація, що передбачає виділення в депозитній політиці 

ключових сфер депозитної діяльності, що передбачатимуть зосередження 
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саме на них ресурсів та вдосконалення саме цих внутрішньобанківських 

відносин та процесів; 

– лімітування – з метою зменшення ризиків депозитної діяльності в 

депозитній політиці мають встановлюватись ліміти, склад та структура яких 

визначається специфікою об’єкта депозитного менеджменту; 

– колегіальність при прийнятті рішень щодо визначення цільових 

параметрів депозитної діяльності та вибору інструментів, методів та заходів, 

що забезпечать їх досягнення;  

– безпека – характеризує систему захисту економічних інтересів 

клієнтів щодо дотримання принципу конфіденційності при залученні їх 

тимчасово вільних коштів, уникнення конфлікту інтересів ключових 

стейкхолдерів, а також щодо належного оформлення всіх операцій; 

– ефективність – забезпечення досягнення визначених депозитною 

політикою банку цілей з мінімально можливими при цьому витратами 

ресурсів та мінімальним рівнем ризиків. 

Саме на основі цих загальних та специфічних принципів має бути 

сформована адаптивна депозитна політика, що забезпечить адекватну 

реакцію на трансформації зовнішнього середовища та внутрішні умови 

здійснення депозитної діяльності та досягнення на цій основі визначених 

цільових параметрів.  

Розроблений нами підхід до розробки адаптивної депозитної політики 

банку в наочному вигляді наведений на рисунку 2.3. 

Перший модуль є діагностичним. Він, насамперед, передбачає 

сканування зовнішнього середовища макро- та мезорівня та внутрішніх умов 

депозитної діяльності банку з метою виявлення їх реального та потенційного 

впливу на досягнення цілей депозитної діяльності банку. 

При скануванні використовується різноманітний інструментарій: 

експертні методи, сценарії, бенчмаркінг, конкурентні порівняння, імітаційне 

й економіко-математичне моделювання, морфологічний і функціонально-

вартісний аналіз та інше [59, 201]. 
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Рисунок 2.3 – Формування адаптивної депозитної політики банку [авторська розробка] 
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Наступний процес даного модуля передбачає оцінку та аналіз стану 

об’єктів депозитного менеджменту на основі real-time моніторингу з 

урахуванням факторів зовнішнього середовища, що впливають на депозитну 

діяльність, сприяють або перешкоджають реалізації депозитної політики 

банку. 

Real-time моніторинг пропонуємо визначати як комплексну систему 

періодичних безперервних, довгострокових спостережень, оцінки та 

прогнозу трансформацій зовнішнього середовища та внутрішніх умов 

депозитної діяльності з метою виявлення реальних та потенційних загроз 

досягненню цілей депозитної політики та розробки рекомендацій з їх 

превенції або нейтралізації негативного впливу. 

При формуванні об’єктного поля real-time моніторингу, насамперед, 

мають бути виділені всі фактори, що наразі впливають або потенційно 

можуть вплинути на результати депозитної діяльності банку, з 

використанням інструментарію сканування. При цьому вважаємо за доцільне 

використовувати систему факторів впливу на депозитну діяльність та її 

результати, розроблену в першому розділі дисертаційної роботи.  

У подальшому сформована первинна система факторів підлягає 

аналітичним процедурам із застосуванням експертного відбору, 

інструментарію стратегічного аналізу та економіко-математичного 

моделювання для відбору тих із них, що здійснюють визначальний вплив на 

результати депозитної діяльності банку. 

Для виділених за результатами аналітичних процедур факторів 

суб’єктами депозитного менеджменту з використанням експертного методу 

визначаються індикатори для відстеження змін у них та формуються 

кількісні стандарти моніторингу (допустимі, критичні та катастрофічні 

відхилення). 

Окрім цього, також визначаються ті фактори, що формують межі 

депозитної політики банку (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Класифікація меж депозитної політики банку [складено 

автором на основі 174] 
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діяльності в короткостроковій перспективі, у віддаленому проміжку часу – до 

зростання рівня ризиків, втрати ліквідності та погіршенню рівня фінансової 

стійкості банку.  

Важливим процесом при розробці адаптивної депозитної політики є 

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

Вважаємо, що це слід здійснювати експертним шляхом на основі 

застосування бінарного методу. 

Вплив факторів зовнішнього середовища макро- та мезорівня 

визначається за формулою (2.1): 
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Вплив внутрішніх умов здійснення депозитної діяльності на здатність 

банку досягати її цілей пропонуємо визначати за формулою (2.2): 
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Результати заносяться до таблиці 2.3, що визначає узагальнені 

характеристики факторів впливу на результати депозитної діяльності банку.  

Таблиця 2.3 – Встановлення причинно-наслідкових зв’язків «зовнішнє 

середовище-банк» при досягненні результатів депозитної діяльності банку 

[складено автором] 
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VF1 v11 v12 v13 v14 v15 

… … … … … … 

VFk Vk1 v k2 v k3 v k4 v k5 

 

При заповненні першої частини таблиці 2.3 використовуються 

результати визначення впливу зовнішнього середовища макро- та мезорівня, 

при заповненні другої частини – результати визначення впливу внутрішніх 

факторів на результати депозитної діяльності банку. 

На наступному етапі встановлюються нормативні значення зовнішніх 

та внутрішніх факторів впливу на можливість досягнення планових цільових 

показників депозитної діяльності банку і порівняння отриманих даних із 

реальними параметрами депозитної діяльності та характеристиками 

зовнішнього середовища.  

За результатами таких процедур можливо ідентифікувати рівень 

впливу визначених нами факторів на можливість банку досягати поставлених 

цілей депозитної діяльності у плановому періоді. 

Даний аналіз проводяться з використанням формул (2.3), (2.4) та (2.5) 

відповідно для кожної групи факторів впливу: 

а) щодо щодо факторів зовнішнього середовища макро- та мезорівня: 
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де Nz – показник невідповідності бінарних характеристик щодо факторів 

зовнішнього середовища макро- та мезорівня; 

 

б) щодо внутрішнього середовища мікрорівня: 
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де Nv – показник невідповідності бінарних характеристик щодо 

факторів внутрішнього середовища мікрорівня; 
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в) інтегральна оцінка причинно-наслідкових зв’язків «зовнішнє 

середовище-банк»: 

 

)(*5 kn
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N vz




 ,                                              (2.5) 

де N – загальний показник невідповідності бінарних характеристик 

кожного банку в межах співставності результатів депозитної діяльності 

факторам впливу. 

 

Базуючись на результатах проведених розрахунків, можливо 

встановити причинно-наслідкову обумовленість отриманої характеристики 

впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ на досягнення 

цілей депозитної діяльності банку на основі формули (2.6):  
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Для переходу від кількісної до якісної оцінки впливу факторів на 

прибуток банку використаємо градацію, наведену в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Встановлення причинно-наслідкових зв’язків «зовнішнє 

середовище-банк» при формуванні результатів депозитної діяльності банку  

Поле показника 
Причинно-наслідкові зв’язки «зовнішнє середовище-банк» 

при формуванні результатів депозитної діяльності банку 
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Використання розробленого підходу дозволяє отримати інтегральну 

оцінку впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ на 

досягнення цільових показників депозитної діяльності банку.  

Наступний модуль передбачає безпосередньо процес розробки 

депозитної політики банку. Загальна мета банку описується набором 

кількісних та якісних характеристик, на основі яких оцінюються всі 

досягнення банку та визначається роль депозитної політики при забезпеченні 

його стійкого функціонування.  

Як зазначалось раніше, на мікроекономічному рівні депозитна політика 

має бути органічно пов’язана та узгоджена з загальною банківською 

політикою з точки зору ліквідності, оптимізації ризиків, прибутковості та 

рентабельності.  

Зважаючи на це, основною метою депозитної політики на рівні 

окремого банку є формування планового обсягу депозитних ресурсів за 

одночасного скорочення витрат при їх залученні та отримання прибутку у 

результаті їх ефективного розміщення за контрольованого рівня ризиків. 

Тому банк повинен створити умови для досягнення поставленої мети та 

динамічно розвиватись, формуючи необхідний обсяг коштів та гарантуючи 

стабільність банку.  

Ключовим елементом модуля розробки депозитної політики є 

визначення стратегічних альтернатив (оптимістична, інерційна, 

песимістична) та конкретизація на цій основі її цілей, як це представлено на 

рисунку 2.5. 
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Вибір стратегічної альтернативи депозитної діяльності є складним 

процесом та має враховувати значну кількість факторів та критеріїв, зокрема:  

– відповідність банківській та кредитній політиці;  

– відповідність трансформаціям зовнішнього середовища;  

– достатність обсягу наявних ресурсів та потенціалу їх зростання для 

реалізації даної стратегічної альтернативи;  

– рівень толерантності банку до ризику та вплив відповідної 

стратегічної альтернативи на його зміну;  

– наявні внутрішньобанківські компетенції для реалізації заходів, 

передбачених у межах даної стратегічної альтернативи; 

– загальна реалістичність реалізації даного варіанту стратегічної 

альтернативи;  

– відповідність сформованій системі критеріїв ефективності 

депозитного менеджменту та результативності депозитної діяльності;  

– узгодженість стратегічної альтернативи депозитної діяльності в часі, 

з іншими напрямами банківської діяльності, за сформованими інструментами 

тощо. 

Відповідно до обраної стратегічної альтернативи відбувається 

конкретизація цільових орієнтирів для депозитної діяльності банку в розрізі 

ключових об’єктів депозитного менеджменту відповідно до сформованої 

системи збалансованих показників. Їх макет для оптимістичної стратегії 

представлений у додатку Є.   

Завершальним елементом даного модуля є оцінка скоригованої моделі 

депозитної політики та внесення відповідних зауважень, пропозицій, 

коректив, її подальше затвердження та впровадження  в діяльність банку.  
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Рисунок 2.5 – Збалансована система цілей депозитної політики банку 

[складено автором на основі 73] 

Третій модуль передбачає безпосередньо реалізацію депозитної 

політики на основі визначених конкретних схем та заходів, що 

використовують певний набір інструментів для залучення тимчасово вільних 
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коштів населення та юридичних осіб. Банк також контролює весь процес 

залучення ресурсів з метою уникнення або зменшення ризиків, визначає 

ефективність від впровадження даної моделі депозитної політики та приймає 

рішення про зміну певних дій унаслідок її неефективності. 

Отже, в роботі 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. 

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. 

 

 

2.3 Формування комплексної моделі аналітичного забезпечення 

депозитного менеджменту банку 

 

 

Ефективність депозитного менеджменту банку, як і прийняття окремих 

управлінських рішень у процесі управління залученням депозитних ресурсів 

значною мірою визначається ефективністю, повнотою, своєчасністю та  

адекватністю методів та прийомів аналізу, що застосовуються при його 

здійсненні. Досконалість проведення аналізу, в свою чергу, залежить від 
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сформованої методичної бази, інформаційного забезпечення проведення 

аналізу.  

Не потребує доказів факт того, що розвиток будь-якої економічної 

системи не може бути результативним та успішним без детального аналізу 

досягнутого рівня, визначення подальших перспектив та орієнтирів та 

пошуку адекватних способів досягнення поставленої мети, а реалізація 

кожного з цих завдань вимагає відповідного аналітичного забезпечення.  

За сучасних умов депозитної діяльності, коли об’єктивною реальністю 

є багатоваріантність, висока конкуренція та нестабільне зовнішнє 

середовище, роль та значення аналітичних процедур зростає, а аналітичне 

забезпечення є невід’ємною складовою процесу управління діяльністю банку 

в цілому і депозитного менеджменту, зокрема. Слід зазначити, що в 

депозитному менеджменті не можна допустити непоінформованість, адже 

депозитна діяльність супроводжується значною кількістю ризиків, що 

впливають на її результати, та, в кінцевому підсумку, впливають на його 

ефективність та фінансовий стан.  

Таким чином, формування ефективної системи депозитного 

менеджменту є неможливим без створення аналітичного забезпечення, що 

відповідало б задачам підтримки управлінських рішень, пошуку існуючих 

або потенційних проблем та способів їх вирішення, оцінки досягнутих 

результатів та перспектив, тощо.  

Означене вище зумовлює пильний інтерес науковців до дослідження 

фінансово-економічного аналізу діяльності банків. Зв’язок фінансово-

економічного аналізу та банківського менеджменту повно та аргументовано 

описаний в науковій та навчальній літературі і, незважаючи на окремі 

протиріччя в підходах та класифікаціях, можна говорити про те, що авторами 

зроблено однозначний висновок щодо важливості фінансово-економічного 

аналізу для реалізації функцій менеджменту. Автори зазначають, що аналіз є 

найважливішою серед них, тісно взаємопов’язаний з ними, оскільки 

забезпечує їх реалізацію на всіх рівнях управлінського процесу. Проблемі 
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дослідження аналізу в системі банківського менеджменту присвячено низку 

досліджень відомих українських та зарубіжних авторів, зокрема: 

М. І. Баканова, А. М. Герасимовича, І. І. Каракоза, В. Ф. Палія, 

О. М. Петрука, Л. О. Примостки, В. І. Самборського, А. Д. Шеремета, 

М. Г. Чумаченка та інших. 

Сформовані теоретичні засади, методи та інструментарій аналізу, що 

використовується при реалізації функцій депозитного менеджменту банку, є 

недостатніми, зважаючи на те, що з об’єктного поля майже виключені ризики 

депозитної діяльності та якості депозитного менеджменту, відсутні розробки 

щодо аналізу впливу зовнішніх факторів на досягнення цілей депозитного 

менеджменту тощо. 

Зважаючи на зазначене, до завдань дисертаційної роботи віднесено 

формування комплексної моделі аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту, що базується на максимальному врахуванні специфіки 

об’єктів аналізу для обґрунтування необхідного аналітичного 

інструментарію. 

Аналіз наукової літератури свідчить про неоднозначність у 

використанні термінів: інформаційне забезпечення (О. Д. Вовчак, 

Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків, М. А. Вахрушина, Д. Кондуелл, 

Дж. Фостер, А. Д. Шеремет), «інформаційне поле» (О. Д. Каверіна, 

В. А. Чернов, Г. М. Примостка), аналітично-інформаційна система 

(М. І. Зубок, Л. И. Хоружий, З. Є. Шершеньова), «обліково-аналітичне 

забезпечення» (О. В. Алексеєва, І. В. Алексеева, І. Н. Богатая, 

С. А. Бороненкова, М. А. Вахрушина, О. Е. Ніколаєва, Ю. В. Радченко, 

Ф. Б. Риполь-Сарагосі, К. Уорд), «аналітичне забезпечення» (А. Ф. Іонова, 

Г. В. Савицька, Н. Н. Селезньова).  

Систематизація існуючих поглядів на визначення аналітичного 

забезпечення процесу управління наведена в таблиці 2.5.  

Таблиця 2.5 – Поняття аналітичного забезпечення процесу управління 

[узагальнено автором] 



 

 

 

115 

Автор Зміст поняття 

М. А. Вахрушина  

Збір, обробка і передача фінансової та нефінансової інформації, 

використовуваної менеджерами для планування і контролю за 

ходом діяльності ввірених їм підрозділів, вимірювання та оцінки 

отриманих результатів. 

З. Є. Шершеньова 

система, яка об’єднує усі інші елементи організації у єдине ціле, 

дозволяє сформувати процес управління, як безперервну низку 

управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних 

цілей. 

М. І. Кутер 

Взаємозв’язок оперативного, бухгалтерського і статистичного 

обліків за рахунок спільності методології обліку в усьому 

господарстві держави, а також показників прогнозування, обліку 

та звітності. 

Я. В. Соколов 

Результат інтерпретації користувачем даних, представлених у 

бухгалтерській звітності, що обумовлено рядом суто суб’єктивних 

факторів: наприклад, особистим сприйняттям користувача стану 

справ на підприємстві до читання бухгалтерської звітності і після 

її аналізу.  

В. В. Ковальов 

Сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, 

необхідних і придатних для реалізації аналітичних процедур, що 

забезпечують фінансову сторону діяльності компанії. 

Т. П. Карпова 

Процес збору вихідних даних від джерел формування первинних 

аналітичних даних з подальшою процедурою обробки 

сформованих аналітичних даних і використанням отриманої 

аналітичної інформації в оцінці і контролі за виробничою 

діяльністю. 

М. З. Пизенгольц 

Інтегрована система, що включає питання безпосередньо 

бухгалтерського обліку і планування, контролю, аналізу роботи 

підприємства з метою прийняття управлінських рішень щодо 

вдосконалення виробництва, зниження витрат і підвищення 

фінансових результатів діяльності. 

В. А. Чернов 

Сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків прямого і зворотнього 

інформаційного зв’язку економічного об’єкта, методів засобів, 

фахівців, що беруть участь в процесі обробки інформації і 

виробленні управлінських рішень. 

Л. І. Хоружий 
Сукупність послідовних дій по формуванню і становленню 

оптимальних варіантів розвитку організації. 

Г. В. Савицька 

Сукупність інформаційного (планові, облікові та позаоблікові 

джерела) і методичного забезпечення (методи і методики аналізу) 

діяльності організації. 

 

Слід зазначити, що у сучасному банку аналіз є не просто елементом 

ефективного депозитного менеджменту, але й його базисом.  

У депозитному менеджменті аналіз дозволяє оцінити зовнішні умови, в 

яких працює банк, конкурентні виклики, внутрішні можливості та потреби, а, 

отже, є передумовою для прийняття будь-яких управлінських рішень. І, якщо 

законодавчі та нормативні обмеження захищають банків від надмірних ризиків, 
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недобросовісної конкуренції, шахрайств та банкрутств і є факторами 

зовнішнього регулювання депозитної діяльності, то на основі аналізу, аудиту та 

контролю (причому два останні елементи також базуються на аналізі) 

здійснюється внутрішнє регулювання (саморегулювання) [65].  

Аналіз здійснюється до прийняття управлінського рішення, у процесі та 

після нього для оцінки результату, тому фінансово-економічний аналіз 

депозитної діяльності та об’єктів депозитного менеджменту є етапом, операцією 

та одним із основних умов забезпечення якості й ефективності прийнятих 

управлінських рішень.  

Головними завданнями аналізу є забезпечення реалізації функцій 

депозитного менеджменту, загальна оцінка його ефективності та 

результативності депозитної діяльності.  

Слід зазначити, що досвід функціонування найуспішніших та 

найвідоміших у світі банків свідчить про важливість аналізу в системі 

депозитного менеджменту банку. Застосування сучасних технологій 

менеджменту та розвиненого інструментарію аналітичних досліджень є 

гарантією успішної депозитної діяльності банків та забезпечує підвищення 

ефективності депозитного менеджменту в мінливому середовищі.  

Крім того слід відмітити, що більшість учених вказують на існування 

взаємозв’язку аналізу з процесом управління депозитною діяльністю та 

системою депозитного менеджменту, а вивчення специфіки депозитної 

діяльності доводить, що процес менеджменту у сучасному банку на всіх рівнях 

управління (банківська система, окремий банк, структурні підрозділи банку) 

ґрунтується на аналітичних дослідженнях.  

Таким чином, основний висновок, що можна отримати з наведеної 

аргументації, полягає в тому, що, по-перше, аналітичне забезпечення слід 

розглядати як важливу складову як системи менеджменту банку в цілому, так і за 

окремими напрямками, зокрема, і, по-друге, саме термін «аналітичне 

забезпечення» найкраще відображає зміст необхідних процедур, що дозволяють 

збирати, систематизувати, аналізувати, зберігати та використовувати 
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інформацію, що формує процес депозитного менеджменту як безперервну 

послідовність управлінських рішень для вирішення оперативних, тактичних, 

стратегічних завдань та досягнення визначених цілей.   

Узагальнивши розробки в даній сфері, вважаємо, що аналітичне 

забезпечення в депозитному менеджменті – це сукупність аналітичної 

інформації, методів її обробки, аналізу та форм представлення, а також 

організаційна, методична та інтелектуальна діяльність зі збору, систематизації, 

аналізу, зберігання та використання інформації, що дозволяє сформувати процес 

депозитного менеджменту як безперервну послідовність управлінських рішень, 

спрямованих на досягнення визначених цілей. 

Метою аналітичного забезпечення депозитного менеджменту є підтримка 

процесу депозитного менеджменту на всіх етапах, а також оцінка ефективності 

його здійснення. 

У контексті цього можна виділити завдання, що ним реалізуються, до яких 

віднесемо: завдання аналізу реалізації функцій депозитного менеджменту та 

завдання аналізу ефективності депозитного менеджменту. Конкретизувати 

завдання аналітичного забезпечення депозитного менеджменту можна через 

функції управління, а саме: 

- визначення впливу результатів депозитної діяльності банку на рівень 

його фінансової стійкості; 

- визначення ефективності депозитного менеджменту банку, виявлення 

резервів її підвищення та розробка заходів щодо використання виявлених 

резервів; 

- визначення забезпеченості банку ресурсами (фінансовими, технічними, 

кадровими, тощо) для досягнення поставленої мети;  

- визначення потреби банку у депозитних ресурсах; 

- визначення середньої вартості депозитних ресурсів банку та окремих їх 

складових; 
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- визначення собівартості відкриття та ведення рахунків клієнтів банку та 

їх розрахунково-касового обслуговування; 

- визначення стабільності та оборотності депозитних ресурсів банку в 

цілому та окремих їх складових; 

- виявлення відповідності мети депозитного менеджменту банку змісту 

здійснюваних операцій;  

- виявлення впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх умов 

на результати депозитної діяльності банку; 

- співставлення цілей банку та існуючої ринкової кон’юнктури та потреби 

в певних продуктах та послугах;  

- контроль дотримання банком нормативів обов’язкового резервування 

коштів на кореспондентському рахунку в НБУ та встановлених НБУ 

економічних нормативів, зокрема нормативів ліквідності; 

- обґрунтування вибору стратегічних альтернатив депозитної політики; 

- оцінка відповідності цінових та нецінових параметрів операцій банку по 

залученню коштів клієнтів його можливостям та поставленим цілям; 

- оцінка всіх видів банківських ризиків, пов’язаних з формуванням 

депозитних ресурсів банку; 

- оцінка конкурентної позиції банку на ринку депозитних послуг; 

- оцінка ходу виконання операцій по залученню коштів клієнтів, 

досягнення планових обсягів операцій;  

- співставлення кінцевих результатів діяльності банку та витрачених 

ресурсів; поставленої цілі та отриманого кінцевого результату від її здійснення. 

Вважаємо за потрібне розглянути інструментарій аналітичного 

забезпечення депозитного менеджменту банку, під яким розуміємо сукупність 

видів, підходів, прийомів та методів аналізу об’єктів депозитного менеджменту.   

Детальна характеристика аналітичного інструментарію, систематизованого 

за методами, ієрархією депозитних ресурсів, часом та частотою проведення, 

типами аналізу, в системі депозитного менеджменту представлена на рис. 2.6: 
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Рисунок 2.6 - Характеристика інструментарію та типів аналізу в галузі 

депозитного менеджменту банку [складено на основі 75, 80, 88, 89, 119] 
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Значний набір прийомів проведення аналітичних процедур не завжди 

дозволяє досягти проведення ефективного аналізу. На нашу думку, 

ефективний аналіз в системі депозитного менеджменту передбачає вибір 

такого інструментарію, що дозволить виконати поставлені завдання з 

найменшими витратами фінансових, трудових ресурсів і у коротший термін. 

Узагальнивши розробки науковців з даної тематики, нами 

пропонується здійснювати аналітичне забезпечення депозитного 

менеджменту банку на основі моделі, представленої на рисунку 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Модель аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту банку [узагальнено автором] 
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На основі авторського підходу та з урахуванням багатоаспектності й 

багаторівневості депозитної діяльності банку у роботі сформовано систему 

об’єктів депозитного менеджменту.  

Відповідно до формалізованих об’єктів депозитного менеджменту 

можна виділити блок об’єктів аналізу депозитної діяльності, що включає 

процеси, ресурси, управлінську оцінку дій посадових осіб, фахівців, 

виконавців, та блок її результатів (обсяги залучених ресурсів, ризики 

депозитної діяльності, результативність депозитної діяльності та 

ефективність депозитного менеджменту) (див. рис. 1.6). Формалізація 

об’єктів депозитного менеджменту дозволяє сформувати об’єктне поле його 

аналітичного забезпечення.  

Водночас слід зазначити, що об’єктами, які підлягають аналітичному 

вивченню, у найбільш загальному вигляді, є не лише депозитна діяльність та 

її результати (депозитні ресурси та ризики депозитної діяльності), а також 

фактори, що чинять на неї вплив на макро-, мезо- та мікрорівнях.  

Крім того, при формалізації об’єктів аналітичного забезпечення слід 

враховувати інформаційне поле аналітичних досліджень. У процесі 

досліджень постає необхідність конкретизації об’єктів аналітичного 

дослідження, рівень деталізації яких залежить від суб’єкта, мети та завдань 

дослідження, етапу управлінського процесу, специфіки застосованих 

управлінських процедур, обсягів доступної інформації.  

Для поглибленого аналітичного дослідження доцільним є застосування 

сформованої в попередніх підрозділах дисертаційної роботи системи об’єктів 

депозитного менеджменту з виділенням об’єктів аналітичного забезпечення 

на різних рівнях їх прояву.  

Відповідно до наведеного вище нами було сформоване об’єктне поле 

аналітичного забезпечення депозитного менеджменту банку, що включає 

об’єкти на  макро-, мезо- та мікрорівнях (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.8 – Об’єктне поле аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту [складено автором] 

 

Важливим для формування аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту є визначення його суб’єктів, склад яких включає тих з тих, які 

використовують результати аналізу для обґрунтування управлінських рішень 

на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях (такими є суб’єкти 

банківського менеджменту в цілому та депозитного менеджменту, зокрема), 

та тих, хто безпосередньо здійснює аналіз.  

Технологія аналітичного забезпечення депозитного менеджменту має 

не лише забезпечувати виконання завдань підтримки реалізації його функцій 

та оцінки ефективності, але й враховувати адаптивний характер. Таким 

чином, для досягнення цілей депозитного менеджменту банку важливою є 

ефективна технологія аналітичного забезпечення, яку вважаємо за доцільне 

реалізувати за підходом, представленим на рисунку 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Технологія аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту банку, побудованого на основі адаптивного підходу [складено 

автором]   

 

Наведена технологія аналітичного забезпечення депозитного 

менеджменту банку побудована на основі адаптивного підходу, що дозволяє 

максимізувати результативність аналітичних процедур та досягти 

необхідного результату з мінімальними витратами ресурсів (фінансових, 

Систематизація інформації, 

перевірка на повноту, 

актуальність, достовірність, 

несуперечливість, тощо. 

Формування інформаційного 

поля дослідження, що 

відповідає обраним цілям та 

завданням 

Перевірка адекватності 

інструментарію обраним 

цілям та поставленим 

задачам 

Адаптивний вибір 

інструментарію з огляду на 

мету, задачі та об’єктне поле 

аналізу 

 

 

 

 

Блок цілепокладання 

 

Визначення цілей 
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дослідження 

 

Постановка задач 

аналітичного  

дослідження 

систематизація накопичених матеріалів; обробка отриманих даних; 

вивчення напрямків і причин відхилення фактичних показників від 

планових; визначення факторів на зміни показників діяльності, 

виявлення резервів збільшення ефективності  
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трудових, часових, тощо) завдяки відбору у кожному блоці технології 

елементів, що відповідають поставленим завданням. 

Ефективний аналіз у системі депозитного менеджменту передбачає 

вибір відповідного інструментарію, що дозволяє досягти цілей та реалізувати 

поставлені завдання з найменшими витратами часу, фінансових та трудових 

ресурсів. При цьому аналітичний інструментарій має обиратися, виходячи з 

поставлених завдань (блок цілепокладання), базуватися на відфільтрованій 

інформації, що відповідає вимогам щодо достатності, релевантності, 

адекватності, актуальності, повноти, тощо (блок адаптивної фільтрації 

інформації), а також враховувати можливості належної обробки інформації 

(блок аналітичних процедур) і забезпечувати виконання поставлених завдань 

та формування рекомендацій за результатами (блок результатів). 

Таким чином, наведена модель дозволяє здійснювати вибір 

інструментарію аналізу, виходячи з об’єктного поля депозитного 

менеджменту, при цьому сформувати інформаційне поле дослідження, що 

обмежується поставленими завданням. 

Виходячи з визначеного об’єктного поля аналітичного забезпечення 

депозитного менеджменту, необхідно сформувати матрицю вибору 

інструментарію аналітичного забезпечення. Вибір інструментарію для 

підблоку аналізу зовнішнього середовища (макро- та мезорівня) наведений в 

таблиці 2.6. 

З метою дослідження зовнішнього середовища депозитного 

менеджменту на макрорівні запропоновано використовувати SLEPT, STEP та 

PEST аналіз, а також комплексний аналіз зовнішнього та внутрішнього 

середовищ функціонування банку з використанням SNW, SPASE та SWOT 

аналізу.  

Дослідження зовнішнього середовища функціонування банку можна 

здійснювати через фактори непрямого і прямого впливу та застосовувати для 

реалізації такого дослідження PEST-аналіз. За результатами такого 
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дослідження  можна виявити генеровані зовнішнім середовищем можливості 

та ризики.  

 

Таблиця 2.6 - Інструментарій аналізу зовнішнього середовища банку за 

об’єктами депозитного менеджменту [узагальнено автором] 

О
б

’є
к
ти

 а
н

а
л
із

у
 

Зовнішнє середовище 

Макрорівень Мезорівень 

політичні, 

економічні, 

соціальні, 

демографічні 

фактори 

 

клієнти конкуренти Регулятор 

маркетингові 

аспекти 

(аналіз 

кількісний і 

якісний 

складу 

клієнтської 

бази, 

формування 

ефективної 

сегментації 

клієнтів) 

 

фінансові аспекти 

(кількість клієнтів, 

рахунків; кількість 

відкритих і 

закритих рахунків; 

залишки коштів на 

рахунках; розподіл 

коштів клієнтів за 

видами вкладів; 

розподіл активів 

банку між 

клієнтами за 

обсягом і видами 

вкладень) 

загальний рівень 

конкуренції на 

ринку, банки 

конкуренти 

 

нормативне поле, 

правила 

здійснення 

депозитних 

операцій 

 

Ін
ст

р
у

м
ен

та
р

ій
 а

н
ал

із
у

 

SLEPT, STEP, 

PEST аналіз; 

комплексний 

аналіз середовища 

банку з 

використанням 

SNW, SPASE, 

SWOT аналіз 

фінансовий, 

статистичний, 

економіко-

математичний 

аналіз, аналіз 

ризиків з 

використання

м експертних 

методів, 

стрес- та бек-

тестування. 

фінансовий, 

статистичний, 

економіко-

математичний 

аналіз, аналізом 

ризиків з 

використанням 

експертних методів, 

GAP-аналізу, 

аналізу дюрації, 

VAR-аналізу, стрес- 

та бек-тестування. 

PEST аналіз; 

комплексний 

аналіз 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовищ банку з 

використанням 

SNW, SPASE та 

SWOT аналіз 

комплексний 

аналіз 

зовнішнього та 

внутрішнього 

середовищ банку з 

використанням 

SNW, SPASE та 

SWOT аналіз 

 

Ці ж підходи можна використовувати для аналізу конкурентів, за 

результатами якого формуються висновки про сильні сторони та вади їх 

депозитного менеджменту.  

Для оцінки відповідності депозитної політики можливим змінам 

зовнішнього середовища доцільним є проведення SWOT-аналізу, що оцінює 

успішність банку з урахуванням виявлених загроз і потенційних 

можливостей. За його результатами можна обґрунтувати способи підсилення 

переваг або сформувати нові, та знайти спосіб захисту від ризиків (або 

визначити критичні ризики, які можуть бути фатальними для банку).  
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Вибір інструментарію для підблоку аналізу внутрішнього середовища 

мікрорівня наведений в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 - Інструментарій аналізу внутрішнього середовища банку 

за об’єктами депозитного менеджменту [узагальнено автором] 

О
б

’є
к
ти

 а
н

ал
із

у
 

Внутрішнє середовище 

Внутріш

ні 

фактори, 

що 

впливают

ь на 

депозитн

у 

діяльніст

ь 

Депозитні 

ресурси 

Процеси 

(проектуванн

я, розробка, 

просування 

та збут) 

Ризики 

депозитно

ї 

діяльності 

Результативніс

ть депозитної 

діяльності 

Ефективніст

ь 

депозитного 

менеджмент

у 

  

Ін
ст

р
у
м

ен
та

р
ій

 а
н

ал
із

у
 

SNW, 

SPASE та 

SWOT 

аналіз 

фінансовий, 

статистични

й, 

економіко-

математични

й аналіз 

фінансовий, 

статистичний 

аналіз 

експертні 

методи, 

GAP-

аналіз, 

аналіз 

дюрації, 

VAR-

аналіз, 

стрес- та 

бек-

тестуванн

я. 

фінансовий, 

статистичний, 

економіко-

математичний 

аналіз, BSC 

фінансовий, 

статистични

й, 

економіко-

математични

й аналіз, 

BSC 

 

З метою дослідження внутрішнього середовища банку в процесі 

депозитного менеджменту запропоновано використовувати SNW, SPASE та 

SWOT аналіз, що є комплексними методами, які дозволяють оцінювати 

фактори зовнішнього та внутрішнього середовища в комплексі, визначити 

сильні, нейтральні і слабкі сторони банку (SNW аналіз), оцінити поточну 

ситуацію та сформувати або скоригувати депозитну політику банку (SPASE 

аналіз), SWOT аналіз тощо. 

За результатами аналізу розриву в ресурсах та компетенціях банку й 

очікуваних змінах зовнішнього середовища банк може визначити необхідні 

зміни до депозитної політики.  
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За результатами проведеного дослідження наукової літератури нами 

з’ясовано, що для аналізу депозитних ресурсів банку необхідно сформувати 

якісну систему його методів, що в наочному вигляді охарактеризовані на 

рисунку 2.10.  

 

Рисунок 2.10 – Характеристика методів аналізу депозитних ресурсів 

банку [складено на основі  41, 42, 46] 

Метод аналізу Характеристика 

Горизонтальний  вивчення динаміки окремих показників, що характеризують 

депозитні ресурси, у часі 

Вертикальний   визначення структури депозитних ресурсів за різними ознаками 

з оцінкою впливу різних факторів на кінцевий результат 

Коефіцієнтний    

розрахунок відношень між окремими абсолютними 

показниками: оборотність; середній термін зберігання; рівень 

осідання; середній строк використання; нестабільність депозитів 

до запитання та строкових депозитів; коефіцієнт використання 

депозитів; рівень диверсифікації депозитів; коефіцієнт 

трансформації короткострокових кредитів; середня процентна 

ставка сплачена 

Порівняльний    
співставлення значень окремих груп аналогічних показників між 

собою шляхом розрахунку розмірів абсолютних та відносних 

відхилень показників, що порівнюються 

Факторний     статистичний метод аналізу впливу окремих факторів (чинників) 

на обсяг депозитних ресурсів та на витрати за їх залучення 

Метод 

групувань 

систематизація даних звітності (за ступенем ліквідності, 

економічної сутності операцій, рівнем, що дозволяють 

поглиблено розібратися в сутності аналізованих явищ і процесів, 

що впливають на депозитні ресурси банку 

Графічний  
масштабне зображенням показників аналізу за допомогою 

геометричних знаків (ліній, прямокутників, кіл) або умовних 

художніх фігур. Мають велике ілюстративне значення 

Табличний   
подання результатів аналізу у вигляді таблиць для покращення 

їх сприйняття. Табличний матеріал дає змогу охопити аналітичні 

дані в цілому як єдину систему 

Операційно-

вартісний аналіз 

визначення ефективності залучення того чи іншого виду 

депозитних ресурсів. Його застосування допомагає визначити, 

які види депозитних ресурсів потрібно зменшити в обсязі або в 

умовах залучення, а які збільшити в обсязі 
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Склад коефіцієнтів для аналізу депозитних ресурсів банку та моделі 

факторного аналізу наведені в додатку Е. 

Для аналізу депозитних ресурсів доцільним є застосування 

статистичних методів, зокрема, для визначення трендової, циклічної, 

календарної та сезонної компонент у їх обсягах, формалізації факторів 

впливу на параметри депозитних ресурсів тощо. Основні статистичні 

показники, що можуть використовуватись для аналізу депозитних ресурсів 

банку, наведені в додатку Е. 

При оцінці ризиків депозитної діяльності доцільно використовувати 

класифікацію, розроблену в першому розділі роботи. Для оцінки ризиків 

депозитної діяльності, що піддаються кількісній оцінці, крім експертних 

методів, доцільно застосовувати GAP-аналіз, аналіз дюрації, VAR-аналіз, 

стрес- та бек-тестування.  

Для ефективності депозитного менеджменту, крім традиційних 

показників фінансового, статистичного, економіко-математичного аналізу, 

що визначають рівень витратності залучення ресурсів, ефективності 

розміщення залучених коштів, тощо, використовують збалансовану систему 

показників (BSC).  

Враховуючи існуючі модифіковані варіанти BSC, можна стверджувати, 

що її можна визнати в якості універсального інструменту серед існуючих, що 

дозволяє узгодити тактичні та стратегічні цілі депозитної діяльності банку, в 

найбільш повній мірі оцінити її результати, їх зв’язок з ключовим 

(пріоритетним) результативним показником, а також потенційні можливості 

розвитку банку.  

Виходячи з цього, а також враховуючи те, що BSC дозволяє 

структурувати інформаційні потоки, що впливає на підвищення якості 

інформаційного забезпечення управлінського персоналу та ефективності 

виконання покладених на нього обов’язків, а також на ефективність 

діяльності банку в цілому, цю систему слід розглядати базовою при 
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формуванні аналітичного забезпечення планування депозитної діяльності 

банку. 

Таким чином, у дисертаційній роботі доведено, що депозитний 

менеджмент банку, побудований на основі адаптивного підходу, потребує 

відповідного аналітичного забезпечення, що розглядається як: сукупність 

аналітичної інформації, методів її обробки, аналізу та форм представлення, а 

також організаційна, методична та інтелектуальна діяльність зі збору, 

систематизації, аналізу, зберігання та використання інформації, що дозволяє 

сформувати процес депозитного менеджменту як безперервну послідовність 

управлінських рішень, що спрямовані на досягнення визначених цілей. 

Аналітичний інструментарій депозитного менеджменту отримує 

визначену специфіку залежно від об’єкту аналізу та функцій менеджменту. 

При плануванні запропоновано застосовувати інструментарій 

прогностичного характеру для формування адаптивної депозитної політики 

та стратегії банку, в узгодженні з загально банківською стратегією; в ході 

контролю – інструментарій дескриптивного характеру для моніторингу та 

виявлення відхилень, в тому числі від встановлених планових параметрів 

депозитної діяльності та з’ясування їх причин; для реалізації регулятивної 

функції – інструментарій нормативного характеру, результати застосування 

яких дадуть змогу обґрунтувати необхідні управлінські впливи. 

Реалізація всіх функцій депозитного менеджменту банку має 

передбачати: аналіз макросередовища функціонування банку з 

використанням SLEPT, STEP та PEST аналізу; комплексний аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовищ банку з використанням SNW, 

SPASE та SWOT аналізу; аналіз мікросередовища банку з використанням 

фінансового, статистичного, економіко-математичного аналізу та 

обов’язково супроводжуватись аналізом ризиків з використанням експертних 

методів, GAP-аналізу, аналізу дюрації, VAR-аналізу, стрес- та бек-

тестування. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні висновки: 

1. Для формування системи депозитного менеджменту банку доведено 

доцільність застосування інтегрованої моделі  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 в контексті 

реалізації загальнобанківської стратегії в цілому за критеріями вартості, 

строковості та ризику. 

2. Визначено, що система депозитного менеджменту повинна мати 

здатність до адаптації до загроз, що генеруються зовнішнім середовищем, та 

завдяки цьому стабілізувати результати депозитної діяльності в допустимих, 

визначених стратегічними та операційними планами, межах.  

Для цього розроблено адаптивну модель системи, що 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.  

3. 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 
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забезпечать залучення тимчасово вільних коштів юридичних та фізичних 

осіб у необхідних для банку обсягах, оптимізованих за критеріями вартості, 

строковості та ризику. 

Розроблений науково-методичний підхід до формування адаптивної 

депозитної політики банку 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 з варіантів; контроль за 

реалізацією депозитної політики та оцінка її ефективності. 

4. Доведено, що реалізація всіх функцій депозитного менеджменту 

банку має передбачати: аналіз макросередовища функціонування банку з 

використанням SLEPT, STEP та PEST аналізу; комплексний аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовищ банку з використанням SNW, 

SPASE та SWOT аналізу; аналіз мікросередовища банку з використанням 

фінансового, статистичного, економіко-математичного аналізу та 

обов’язково супроводжуватись аналізом ризиків з використанням експертних 

методів, GAP-аналізу, аналізу дюрації, VAR-аналізу, стрес- та бек-

тестування. 

 

Основні результати розділу опубліковані в наукових статтях [8, 10, 169, 

198] та тезах доповідей [ 9, 162, 164, 166 ]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕПОЗИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ 

3.1 Методичне забезпечення оцінки результативності депозитної 

діяльності банку на основі синтетичного показника 

 

 

Функціонування банку відповідно до стратегічних засад його розвитку 

передбачає узгоджену взаємодію на основі комплексу зворотних зв’язків всіх 

його підсистем, кожна з яких функціонує відповідно до окреслених завдань 

та поставленої мети, а ефективне узгодження цих ключових орієнтирів 

сприяє зростанню вартості банківського бізнесу.  

Результативність депозитної діяльності – це міра точності депозитного 

менеджменту, що може бути визначена досягненням очікуваного стану 

об’єктів депозитного менеджменту відповідно до розробленої їх 

структуризації, мети депозитного менеджменту чи ступенем наближення до 

неї. При цьому мета депозитної діяльності не визначається безпосередньо її 

параметрами, а визначається по відношенню до неї екзогенно в контексті 

загально банківських цілей, формалізованих у банківській політиці та 

стратегії.  

Результативність депозитної діяльності, з одного боку, залежить від 

ефективності внутрішньобанківських відносин і процесів, достатності 

ресурсів банку, а, з іншого, – від зовнішнього середовища та умов, що 

визначають кон’юнктуру депозитного ринку. 

При цьому наголошуємо на тому, що оцінка результативності 

депозитної діяльності банку має здійснюватись на основі вимірних, 

насамперед, кількісних показників, уніфікованих для всіх рівнів управління 

банком та його територіальних підрозділів.  

Сформована система часткових та інтегрованих синтетичних 

показників результативності депозитної діяльності має забезпечити їх 
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регулярний та економічний моніторинг, що надасть можливість отримання в 

будь-який момент часу повного обсягу аналітичної інформації, необхідної 

для прийняття адекватних та оперативних управлінських рішень. 

Уточнення ролі та місця депозитного менеджменту в системі 

управління банком визначає основні засади комплексного підходу до його 

організації, тому досягнення цілей дисертаційної роботи в частині оцінки 

результативності депозитної діяльності передбачає застосування 

інтегрованого підходу, що забезпечує залучення достатнього обсягу 

депозитних ресурсів для здійснення активних операцій при таргетуванні 

цільових функцій прибутку, ризику та ліквідності. 

Нами було визначено, що традиційні інструменти оцінки 

результативності депозитної діяльності банку базуються на дослідженні 

динаміки розрізнених показників, що, в переважній більшості, 

характеризують інтенсивність залучення тимчасово вільних коштів фізичних 

осіб та суб’єктів господарювання на рахунки різних видів, проте, за таких 

умов порушується принцип симбіотичного функціонування всіх підсистем 

банку, оскільки максимізується функція обсягів сформованих депозитних 

ресурсів, тобто досягається одна з оперативних цілей депозитного 

менеджменту, при цьому поза увагою залишається можливість досягнення 

тактичних та стратегічних цілей на рівні банку в цілому. 

Вважаємо, що на етапі планування в системі депозитного менеджменту 

банку затвердження перспективних цільових параметрів варто здійснювати 

не лише за окремими індикаторами в абсолютних вимірах, а й за відносними 

синтетичними показниками, що характеризують інші аспекти діяльності 

банку, в першу чергу, щодо розміщення ресурсів в активи. За таких умов 

динамічний аналіз масиву даних ускладнюється і може призводити до 

виникнення асиметрії інформації на різних рівнях управління, тому 

формалізація алгоритму аналітичної моделі є основою для реалізації функцій 

депозитного менеджменту банку (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Алгоритм аналітичної моделі в контексті реалізації 

функцій депозитного менеджменту банку [авторська розробка] 

 

Як було визначено в другому розділі дисертаційної роботи, у сучасній 

практиці моделювання економічних процесів сформувалися два дивергентні 

напрямки побудови моделей банківського бізнесу, що мають дуалістичний 

характер, а тому при їх застосуванні у якості бази моделювання місце та 

функціональні зв’язки депозитного менеджменту в системі управління 

діяльністю банку суттєво відрізняються. Особливістю цих часткових моделей 
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є те, що у якості об’єктів математичної формалізації виступають окремі 

сфери діяльності банку, тобто зміщується акцент на користь залучення чи 

розміщення ресурсів на основі застосуванні різних гіпотез щодо ринку, а 

також можливості учасників впливати на його стан. 

В основу першого напрямку покладено гіпотезу про те, що депозитний 

ринок, а, як наслідок, і обсяги залучених депозитних ресурсів, залежить від 

стану економічного середовища у державі, рівня доходів населення тощо, 

тобто формується екзогенно [200]. При цьому кожен конкретний банк має 

обмежений набір інструментів впливу для стимулювання процесу залучення 

ресурсів на депозитному ринку, концентруючи увагу на активній взаємодії зі 

стейкхолдерами при розміщенні ресурсів на кредитному ринку. Водночас, 

умовами впровадження моделі передбачено існування уніфікованої 

оптимальної структури портфелів активів, а основним критерієм 

результативності є виключно прибутковість окремих портфелів активів [99]: 
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де Ai – обсяг активів відповідної групи; 

     i – індекс групи активів; 

     xij – оптимальні обсяги вкладень; 

     j – індекс джерела вкладень. 

 

Друга модель цього напрямку є математичним вираженням процесу 

формування портфелів активів з урахуванням джерел формування пасивів (за 

рахунок власних та залучених ресурсів), а також норми резервування за 

окремими групами активів. Критерій результативності повністю відповідає 

першій моделі, проте, в умовах волатильності на ринках ймовірність 
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справдження прогнозів щодо поведінки ключових контрагентів банку 

знижується, тому актуальним залишається врахування випадкового фактору, 

що може призвести до порушення базових співвідношень: 
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де SK – обсяг власного капіталу; 

      Dk – обсяг залучених депозитних ресурсів; 

      dk – депозитна ставка; 

      k – індекс джерела депозитних ресурсів; 

      ri – ставка резервування за активами відповідної групи. 

 

Окреслені моделі набули значного розвитку в частині їх конкретизації 

для більш точного опису складних економічних процесів та взаємозв’язків, 

що притаманні банківській діяльності, а головними напрямками їх 

вдосконалення є включення факторів ризику, що виникає при розміщенні 

ресурсів в активи, зокрема, процентного та кредитного, у той час як опис 

стану зовнішнього середовища здійснюється на основі ймовірнісного 

підходу. Виходячи з теоретичних основ дисертаційної роботи, можна 

констатувати, що депозитний менеджмент в системі управління діяльністю 

банку спрямований на оптимізацію ресурсної бази на основі врахування 

стратегічних цілей та завдань, тому нівелювання його ролі при застосуванні 

зазначеного підходу не дозволяє розробляти критерії та умови моделювання, 

прийнятні для визначення результативності депозитної діяльності банку. 
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Побудова моделі банківської діяльності за другим дивергентним 

напрямком враховує протилежну гіпотезу про низький ступінь впливу банку 

на стан та тенденції кредитного ринку, оскільки вони визначаються 

інвестиційним кліматом та економічними очікуваннями суб’єктів ринку, а 

головним об’єктом дослідження в контексті математичного узагальнення є 

діяльність банку щодо залучення коштів з депозитних джерел. При цьому 

базовим етапом аналітичних алгоритмів є вибір типу залежності між обсягом 

залучених депозитних ресурсів та депозитною ставкою. 

На ринках з високим рівнем цінової конкуренції процес моделювання 

ускладнюється необхідністю математичної формалізації залежностей між 

депозитною ставкою, обсягом залучених ресурсів та зміною обсягу 

процентного доходу в результаті окреслених трансформацій. Так, стан ринку 

та економічні умови функціонування банку (повне освоєння ринкового 

сегменту тощо) можуть стати деструкційними факторами, що порушують 

стійкість існування прямої залежності між цими показниками, а, в окремих 

випадках, призводити до обернено-пропорційних зрушень, наприклад, 

відтоку депозитних ресурсів через зниження довіри існуючих та потенційних 

клієнтів до фінансової установи, що пропонує депозитні продукти за 

ставкою, що значно перевищує ринкову. 

Нелінійна статистична модель оптимального рівня депозитної ставки 

при цьому передбачає дотримання базових співвідношень між обсягом 

залучених та власних ресурсів у структурі пасивів: 
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де  F[G(x), r] – цільова функція результативності при розміщенні ресурсів у 

кредити за ставкою r; 

     G(x) – обсяг залучених депозитних ресурсів; 

     μ – фінансовий леверидж; 

     G(x), x – процентні витрати на залучені депозитні ресурси за ставкою x. 
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При застосуванні цієї моделі основний акцент зміщено на користь 

депозитного менеджменту, у той час, як роль кредитної політики банку є 

другорядною та обмеженою. Зазначені часткові моделі банківського бізнесу 

описують лише окремі економічні процеси, проте мета депозитного 

менеджменту в банку полягає не в максимізації, а в оптимізації обсягу 

залучених ресурсів та їх узгодженні з ключовими цілями діяльності інших 

підсистем в контексті реалізації загальнобанківської стратегії в цілому, що 

висуває вимоги до збалансування активної та пасивної частини балансу з 

позиції узгодження залучених та розміщених ресурсів за вартістю, 

строковістю та рівнем ризику. Враховуючи зазначене, результатом першого 

етапу (див. рис. 3.1) є вибір інтегрованого напрямку моделювання у якості 

базового, що дозволяє розглянути банк як цілісну економічну систему, всі 

базові функції якої (залучення вкладів, розміщення ресурсів, розрахункові 

операції) повинні реалізовуватися перманентно. 

За таких умов фактично не підтверджуються обидві гіпотези щодо 

керованості депозитного та кредитного ринку, проте, враховуючи, що 

побудова моделі передбачає спрощення економічних умов при одночасному 

збереженні всіх суттєвих вхідних параметрів, можна дійти висновку про 

часткову керованість зазначених ринків, оскільки формалізація впливу всієї 

сукупності факторів на діяльність банку є недоцільною з точки зору витрат 

часу, а, як наслідок, вихідний масив даних потребує подальшої 

трансформації щодо виключення окремих видів коливань та трендів. 

Впровадження інтегрованого підходу можливе при виконанні таких 

вхідних умов моделювання: 1) управлінські рішення, що приймаються 

менеджерами та керівництвом банку, визначаються рівнем витрат на 

залучення депозитних ресурсів, дохідністю розміщених в активи ресурсів за 

умови утримання в прийнятних межах рівня ризику та постійного 

забезпечення ліквідності; 2) урахування ресурсних витрат та поведінки 

суб’єктів, що впливає на процес ціноутворення на банківські продукти. 
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Таким чином, математичну формалізацію функції корисності при 

застосуванні інтегрованої моделі можна представити у вигляді формули (3.4): 
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де  f(M) – цільова функція результативності; 

     x1, x2 – середньозважена вартість залучених / розміщених депозитних 

ресурсів; 

     D – загальний обсяг залучених депозитних ресурсів; 

     L – загальний обсяг розміщення депозитних ресурсів в активи, чутливі до 

зміни процентної ставки; 

     η1, η2 – супутні транзакційні витрати на залучення / розміщення залучених 

депозитних ресурсів; 

     ε1, ε2 – сезонні, випадкові та непередбачувані фактори, що впливають на 

депозитну / кредитну політику банку; 

     Z
+
, Z

-
 – показники незбалансованості активів та пасивів за строками і 

сумами. 

 

Запропонована модель одночасно враховує вимоги щодо підтримки 

пропорцій формування пасивів та розміщення активів і має динамічний 

характер на основі постійної підтримки окреслених взаємозв’язків, що 

дозволяє розробляти на її основі синтетичний показник результативності 

депозитної діяльності банку із застосуванням методу лінійної згортки масиву 

статистичних даних. 

Урахування варіації параметрів зовнішнього середовища в частині 

мінливості ринкової кон’юнктури та рівноважної ціни на депозитні ресурси 

відбувається шляхом включення до моделі сезонних, випадкових та 
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непередбачуваних компонентів, що впливають на депозитну / кредитну 

політику банку.  

Сезонний компонент включає в себе постійний вплив сезонного 

фактора, а також інші систематичні ефекти, що не є стабільними в межах 

заданого часового горизонту моделювання і можуть змінювати напрямок 

впливу на інтервалах до 1 тижня (наприклад, ефект кількості робочих днів, 

ковзних святкових днів).  

Тренд характеризує превалюючу тенденцію та циклічні коливання 

ознаки, що описує об’єкт або сукупність об’єктів результатів депозитної 

діяльності, в середньостроковому і довгостроковому періодах.  

Для максимального нівелювання впливу сезонних та циклічних 

коливань на статистичний ряд у банківській діяльності застосовується 

модель ARIMA, за якої спочатку визначається тренд і цикл у першому 

наближенні [126, 135], який, у подальшому, виключається з фактичних 

даних, що формує підґрунтя для розрахунку сезонного компоненту для 

кожного періоду за допомогою фільтрів змінної середньої. Після цього, 

шляхом елімінування сезонного компонента із даних за виключеним трендом 

і циклом визначається випадковий компонент, що використовується для 

розрахунку екстремумів. Результатом цих процедур є формування масиву 

сезонно скоригованих даних за допомогою розподілу спостережень часового 

ряду на сезонний компонент, зміщений на екстремальні значення. Зазначений 

комплекс ітерацій зазнає циклічного повторення до остаточного розкладання 

фактичного часового ряду на його неспостережні компоненти. 

Випадковий (іррегулярний) компонент відображає сукупність ефектів, 

що не були враховані трендом та сезонним компонентом, тобто статистичні 

викиди, що характеризують надзвичайні події, екстремальні спостереження 

або помилки в даних) [197]. Для цілей моделювання висувається 

припущення, що випадковий компонент є стохастичною змінною, 

симетрично розподіленою навколо очікуваного значення, і, в подальшому, 

застосовується мультиплікативний метод розкладання тимчасового ряду на 



 

 

 

141 

неспостережні компоненти. Оскільки іррегулярному компоненту не 

притаманна статистична стійкість, його прояв неможливо описати 

статистично значимим законом розподілу ймовірностей, тому для зниження 

впливу таких факторів на результати сезонного згладжування додатково 

використовується якісна інформація про поточний стан та кон’юнктуру 

депозитного ринку. 

Характеристика базових аспектів запропонованої моделі дозволяє 

визначити, що її подальше вдосконалення з метою практичної апробації в 

банківській системі України потребує обґрунтування оптимальної структури 

активів та пасивів, що задається суб’єктом аналізу, відповідно до цілей та 

завдань депозитного менеджменту.  

Враховуючи існування різноманітних бізнес-моделей банків у 

вітчизняних реаліях, що суттєво впливають на формування структури їх 

балансів, та обмеженість доступу до інформації про затверджені стратегії їх 

діяльності на перспективу, вважаємо за доцільне здійснювати конкретизацію 

моделі шляхом розподілу на компаративний та управлінський блоки, 

інформаційне забезпечення в межах яких відрізняється залежно від обраних 

об’єктів спостереження. Так, в межах першого блоку розглядаються банки 

одного кластеру чи групи за класифікацією НБУ, а всі розрахункові ітерації 

здійснюються на основі публічних даних фінансової звітності банків України 

[98]. Функціонування управлінського блоку базується на внутрішніх даних 

банку та має на меті порівняння результативності функціонування його 

відокремлених підрозділів. 

Таким чином, різний рівень доступу суб’єктів аналізу до джерел 

інформації та диверсифікацію об’єктів спостереження актуалізує питання 

вибору та модифікації в межах цих блоків як вхідних даних, так й 

інструментів аналізу з урахуванням його мети та ключових цілей (рис. 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Етапи розрахунку синтетичного показника 

результативності депозитної діяльності на основі інтегрованої моделі бізнесу 

банку [авторська розробка] 

 

Принципово важливим моментом у застосуванні цієї моделі є 

формування факторних показників, динаміка яких буде використана при 

розрахунках. Цей процес можна представити у вигляді таких етапів: підбір 

факторів, динаміка яких адекватно відображає результативність депозитної 
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де xij – елемент матриці спостережень, що 

значення показника j в період часу i            

(i∈[1;m], j∈[1;n]) 

 

 

2. Перевірка внутрішньої узгодженості за домогою 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 

результативності депозитної діяльності банку і прийняття управлінських рішень 
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діяльності банку, та розрахунок значень факторних ознак на різних 

проміжках часу на основі доступної інформації. 

Ініціалізація аналітичних ітерацій здійснюється на основі розробки 

комплексу вхідних показників, що всесторонньо описують результативність 

депозитної діяльності банку, задовольняючи при цьому умови уніфікації та 

універсалізації, що дозволяє проводити порівняльну оцінку результуючих 

синтетичних показників за різними об’єктами спостереження та приймати на 

їх основі якісні управлінські рішення. 

Особливості процедури побудови синтетичного показника зумовлені 

необхідністю дослідження розрізнених вхідних показників за окремими 

об’єктами спостереження в динаміці, що передбачає аналітичну обробку 

великих масивів даних, що репрезентують цільові сфери діяльності. В межах 

даного дослідження вирішення окресленої проблеми здійснюється шляхом 

застосування ітеративної послідовної згортки нормалізованих даних, за якої 

результуючі параметри агрегуються на основі певної характеристики за 

умови виконання таких умов моделювання: 

− комплексність вхідних показників у контексті відображення 

реального стану об’єкта спостереження у динаміці, що забезпечує досягнення 

мети та завдань аналізу; 

− елімінація авторегресійних характеристик факторів, що 

обумовлюють формування комплексу показників, що дозволяє знизити 

ймовірність дублювання їх впливу на результуючу цільову функцію в межах 

всього часового горизонту планування та аналізу; 

− забезпечення максимальної чутливості цільової функції до коливання 

рівнів значень ознак шляхом кількісного формування їх набору в інтервалі 

від 6 до 25 одиниць; 

− доступність статистичних даних, що формують вхідну матрицю 

спостережень, а також здатність аналітичних систем агрегувати та 

накопичувати ретроспективні масиви даних стосовно рівня та динаміки 
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значень ознак для подальшого бек-тестування та калібрування математичних 

моделей; 

− інформативність результуючих даних, що забезпечує однозначність 

їх інтерпретації в контексті подальшого прийняття управлінських рішень; 

− точність алгоритмів обробки вхідного масиву даних; 

− статистична значимість факторів у динаміці на основі очищення 

ретроспективного ряду даних від випадкових коливань; 

− співставність часткових вхідних показників, що досягається шляхом 

нівелювання їх одиниць виміру на основі застосування статистичних методів 

нормалізації; 

− узгодженість значень ознак у межах синтетичного показника, що 

розраховується, з точки зору однонаправленості їх впливу на напрям 

коливання цільової функції, що досягається завдяки вирівнюванню 

нормалізованих даних із застосуванням диверсифікованих методів обробки 

для стимуляторів та дестимуляторів на всій множині їх значень або в межах 

визначених номінаторних інтервалів. 

Перелік вхідних показників, що використовуються для аналізу 

результативності депозитної діяльності, пропонуємо формувати за трьома 

групами, що дозволить забезпечити комплексність оцінки та узгодженість з 

іншими сферами діяльності банку: 

− кількісні показники, що характеризують обсяги залучення 

депозитних ресурсів за обсягами у розрізі джерел їх надходження: кошти 

фізичних осіб (liabilities to individuals, Li), кошти юридичних осіб (liabilities to 

companies, Lc); 

− цінові показники, що визначають ефективність процентної політики в 

контексті адекватності рівня встановлених депозитних ставок при залученні 

депозитних ресурсів: чистий процентний спред (net spread, NS), чиста 

процентна маржа (interest rate margin, IRM), чистий процентний дохід в 

розрахунку на один відокремлений підрозділ банку (net interest income to 

branches, NIItoB) [111]; 



 

 

 

145 

− показники ризику, на основі яких визначається поточний профіль 

ризику банку щодо співставності обсягів залучених та розміщених 

депозитних ресурсів за строками: коефіцієнт покриття поточних зобов’язань 

високоліквідними активами (liquid assets to short-term liabilities, LAtoCL), 

частка зобов’язань на вимогу в структурі депозитних ресурсів банку (short-

term liabilities to deposit portfolio, CLtoD). 

Синтетичний показник може розраховуватися на основі масиву вхідних 

показників як в межах кожного напряму відповідно до сформованої в 

першому розділі дисертаційної роботи класифікації окремо для деталізації 

результатів та виявлення проблемних аспектів функціонування банку, так і 

агреговано. 

Зазначимо, що набір показників в межах виокремлених 

компаративного та управлінського блоків може відрізнятися, оскільки 

функціонування останнього повинно максимально враховувати всі 

особливості та суттєві аспекти діяльності банку на основі внутрішніх даних, 

за наявності яких доцільно включити до переліку показників вартісну оцінку 

ризику перегляду ставки фондування, що визначається за допомогою 

вектора-градієнта перегляду ставки (optionality-rate change, ∇OPRC), що, у 

свою чергу, складається з часткових похідних, та вектора відносної 

чутливості (еластичності) приведеної вартості портфелю (optionality-rate 

change elasticity, ∇OPRCel) [148]. Приклад графічної алюстрації побудови 

кумулятивної синтетичної депозитної ставки, що використовується для 

вартісної оцінки ризику перегляду ставки фондування, наведено на 

рисунку 3.2. 

На початковому етапі відбору даних до їх масиву включено 27 банків, 

що концентрують найбільші обсяги активів e межах банківської системи 

України. До вибірки не ввійшли ПАТ «ІНГ Банк Україна», ПАТ «Сітібанк», 

оскільки ці фінансові посередники вийшли з ринку роздрібного банківського 

бізнесу, надаючи комплекс послуг лише корпоративним клієнтам; 

ПАТ «Родовід Банк» у зв’язку з існуванням значних дисбалансів у структурі 
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балансу через набуття ним статусу санаційного банку; ПАТ «Платинум 

Банк», ПАТ «Укрінбанк» через відсутність даних про кількість 

відокремлених підрозділів у динаміці, що унеможливлює розрахунок одного 

з вхідних показників, що характеризує якість банківського маркетингу у 

сфері залучення депозитних ресурсів. Розмірність матриці спостережень у 

часі сформовано на основі семи років за період 2010-2016 рр. станом на 

початок кожного року, але запропонований підхід дозволяє здійснювати 

деталізований аналіз на основі щомісячної чи щоквартальної звітності. 

Для задоволення умови узгодженості значень ознак у межах 

синтетичного показника результативності депозитної діяльності та 

ідентифікації їх придатності для подальшої побудови адекватної 

статистичної моделі варто здійснити оцінку кореляцій між змінними, що 

включено до складу вхідної сукупності на основі а-критерію [180]: 
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де і – індекс періоду моделювання (i∈[1;m]) 

     j – синтетичний показник результивності депозитної діяльності банку 

(j∈[1;n]); 

    xij – значення показника j в момент i для елемента спостереження x. 

 

В якості критерію відсікання було застосовано ліміт значень на 

рівні 75 %, що відповідає основним вимогам при побудові економетричних 

моделей для економічних об’єктів та процесів, фактичне значення показника 

становить 81 %, тому можна констатувати, що сформований масив даних 

придатний для подальшої обробки. Водночас, можна зробити висновок про 

достатність кількості вхідних показників, оскільки особливістю а-оцінки є 

покращення якості масивів при включенні до них більшої кількості одиниць з 

рівнем надійності, що є не меншим у порівнянні зі сформованою сукупністю. 
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Зауважимо, що у випадку, коли значення вхідних ознак неможливо 

описати кількісно, проте їх включення до вибірки суттєво покращує 

результати моделювання, доцільним є застосування дихотомічних 

вимірників, тому за таких умов застосовується критерій Кюдера-Річардсона. 

Таким чином, здійснені розрахунки є основою для формування 

багатовимірної матриці статистичних спостережень, що може бути 

представлена у вигляді: 
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 (3.6) 

 

Застосування моделі для аналізу результативності депозитної діяльності 

з боку різних груп економічних суб’єктів актуалізує питання модифікації 

статистичних інструментів нормалізації даних відповідно до завдань 

дослідження та наявного обсягу вхідних даних (див. рис. 3.2). Так, у 

розпорядженні менеджерів банку є повний спектр інформації про його 

діяльність, а результати розрахунків використовуються для забезпечення 

ефективного контролю та вчасного регулювання відхилень в процесі 

реалізації депозитної політики; зовнішні суб’єкти, як правило, ставлять за 

мету реалізацію компаративного підходу до аналізу результативності 

депозитної діяльності різних банків, що зумовлює диференціацію аналітичних 

ітерацій, в першу чергу, під час розподілу показників на стимулятори, 

дестимулятори, номінатори. 

Якщо зміна значення ознаки xi прямо / обернено-пропорційно впливає 

на напрям зміни цільової функції, то їй присвоюється параметр стимулятора 

або дестимулятора відповідно. У випадку достатності інформації про 

перспективний стан об’єкта менеджменту встановлюються ліміти 
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регуляторного інтервалу функції, в межах якого залежність характеризується 

монотонним характером, а ознака xi виступає у якості номінатора. 

Статистичні обмеження щодо моделювання синтетичного показника 

обмежують варіацію його значень в діапазоні від 0 до 1, а нормалізаційні 

процедури здійснюються на основі перетворення: 
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де xj min – мінімальне значення статистичного показника у вибірці; 

     xj max – максимальне значення статистичного показника у вибірці. 

 

Нормалізація показників за формулою 3.7 передбачає наявність прямо 

пропорційної залежності між значенням рівня вхідної ознаки та 

результуючою функцією у вигляді результативності депозитної діяльності 

банку, проте практика функціонування економічних систем передбачає, що 

перманентне зростання окремих показників може призводити до порушення 

оптимуму за іншими, тому запропонований підхід може бути використаним у 

межах компаративного блоку з урахуванням обмеженості доступу до 

інформації про перспективну поведінку інших банків, у той час, як при 

виборі територіально відокремлених підрозділів окремого банку в якості 

об’єктів спостереження в межах управлінського блоку доцільним є 

утримання показників результативності депозитної діяльності в межах 

регуляторного інтервалу [αj, βj], що визначаються відповідними суб’єктами 

на основі ретроспективних даних. 

При цьому постає питання необхідності здійснення перетворень: нехай 

Kαj = {i : xij < αj} – сукупність ознак, для яких справджується твердження про 

те, що значення j-го показника є меншим за нижній ліміт регуляторного 

інтервалу; а Kβj = {i : xij > βj} – сукупність ознак, для яких справджується 

твердження про те, що значення j-го показника є меншим за верхній ліміт 
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регуляторного інтервалу ( 1,j n ); а нормалізація статистичних даних 

здійснюється на основі формули 3.8: 
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Отже, об’єктивні обмеження, що формують параметри моделі (рівень 

доступу до інформації, мета аналізу), одночасно визначають адаптивність 

окремих її компонентів у частині економетричних процедур стандартизації.  

Наступним етапом побудови синтетичного показника є згортка даних 

за допомогою синтезуючої функції, що враховую розрахункову відстань від 

точки Р0 (Сі0) координат багатовимірного простору, сформованого кількістю 

об’єктів спостереження, показників та часових періодів аналізу: 
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де 
ijx – нормалізоване значення j-го показника в момент і; 

     0 jx  – нормалізоване значення j-го для еталонного об’єкта спостереження. 

 

На основі базових перетворень при розрахунку середньозваженої 

відстані 0C
 та стандартного відхилення S0 визначається синтетичний 

показник результативності депозитної діяльності DMQ: 
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Динамічний аналіз рівня показника DMQ формує потужне 

інформаційне середовище для подальшого контролю на всіх рівнях 

депозитного менеджменту, в межах яких диференціюється лише рівень 

деталізації звітності за умови збереження існуючих трендів та результатів. 

Результати розрахунку синтетичного показника результативності депозитної 

діяльності за сформованою вибіркою банків наведено на рисунку 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Динаміка значення синтетичного показника 

результативності депозитної діяльності банків за період 01.01.2010-

01.01.2016, одн. [розраховано автором] 

 

Для більш наочного представлення даних можливою є побудова 

ілюстративних діаграм на основі даних про динаміку синтетичного 

показника не на всьому часовому горизонті, а за окремими звітними 

датами (рис. 3.4).  

При цьому жодних втрат точності не відбувається, оскільки методика 

розрахунку синтетичного показника результативності депозитної діяльності 

передбачає врахування кожного елемента матриці спостереження, тобто 
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спосіб відображення вихідних даних не впливає на розмірність матриці в 

напрямку періодів дослідження. 

 

 

Рисунок 3.4 – Значення синтетичного показника результативності 

депозитної діяльності банків за період 2014-2016 станом на початок року, 

одн. [розраховано автором] 

 

Компаративний аналіз фактичних значень синтетичного показника 

результативності депозитної діяльності банку дозволяє констатувати її 

зниження протягом 2015 року порівняно з попереднім роком за переважною 

більшістю об’єктів спостереження (за виключенням ПАТ «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 року. 

На зміну значення синтетичного показника значною мірою впливає 

відтік коштів населення з банківської системи. Так, депозити нефінансових 

корпорацій є більш стабільними пасивами через існування ліміту залишку 

готівки в касі. З метою зниження реалізації ризику, що виникає при 

достроковому розірванні депозитних договорів за бажанням клієнта, у 

2015 році було ініційовано прийняття змін до ст. 1060 Цивільного Кодексу 
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України [156] щодо заборони дострокового зняття коштів за строковими 

договорами банківських вкладів. 

Для запобігання відтоку коштів вартість їх залучення у 2015 році 

характеризувалась висхідним трендом, а зростання процентних ставок 

стримувалось вартістю та обсягами активних операцій, оскільки обсяги 

кредитів, наданих протягом року за новими договорами, скоротилися через 

зниження платоспроможного попиту (в умовах стагнації економічної 

активності в державі зменшилася кількість надійних позичальників) та 

нестабільність ресурсної бази, що також негативно вплинуло на динаміку 

показників цінової групи. 

Ураховуючи мінливість інтенсивності впливу внутрішніх та зовнішніх 

факторів на результативність депозитної діяльності банку в динаміці, 

важливим є моніторинг якісних сигналів таких змін, що є інструментом для 

подальшого калібрування моделі за умови, якщо вона не відповідає новим 

тенденціям розвитку середовища функціонування банку. Ітеративність 

процесу калібрування забезпечується внесенням відповідних змін до 

параметрів моделі в частині введення нових процесів, змін типів подій або 

законів розподілу випадкових величин, що моделюються, і реалізується за 

схемою: 1) порівняння результуючих розподілів (у якості критерію може 

використовуватися різниця згладжених значень відгуку системи і моделі); 

2) балансування моделі (оцінка її стійкості та чутливості); 3) оптимізація 

моделі (перевірка якості індикаторів випадкових величин, застосування 

методів зниження дисперсії) [126]. 

Отже, в роботі розроблено синтетичний показник результативності 

депозитної діяльності банку, що вважаємо за доцільне використовувати в 

якості ключового результативного індикатору депозитної діяльності, 

оскільки він являє собою інтегрований підсумок усіх зусиль та управлінських 

рішень, відображених у проміжних ключових показників результативності 

депозитної діяльності (кількісних, цінових показниках, показниках ризику).  
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Його розрахунок на основі надійних статистичних методів та 

економетричних моделей рівня результативності депозитної діяльності банку 

формує основу для дослідження впливу зовнішніх факторів на нього задля 

забезпечення адаптивності відповідної системи в контексті врахування 

такого впливу в процесі менеджменту. 

 

 

3.2 Розвиток інструментарію кількісної формалізації впливу факторів 

на результативність депозитної діяльності банку 

 

 

Результативність депозитної діяльності банку знаходиться під впливом, 

з одного боку, внутрішніх факторів, що є керованими і відображаються в 

ефективності депозитного менеджменту на основі кількісних, цінових 

вимірників та рівня ризику, що приймає на себе банк при реалізації стратегії, 

а, з іншого, – зовнішніх імпульсів, характерних для всього ринку банківських 

послуг, що не є чутливими до застосування інструментів впливу з боку 

менеджменту окремого банку. Водночас, діагностика ключових факторів 

динаміки середовища функціонування фінансового посередника формує 

інформаційну базу для їх врахування під час прийняття управлінських 

рішень та створює передумови для запровадження в банку науково 

обґрунтованої системи депозитного менеджменту, здатної адаптуватись до 

поточних ринкових умов, забезпечуючи при цьому можливість досягнення 

поставлених завдань. 

Базові інструменти стратегічного аналізу, що дозволяють визначити 

інтенсивність та напрям впливу сукупності факторів на діяльність банку в 

цілому та окремих його підсистем, передбачають якісну оцінку 

перспективних ризиків та потенціалу щодо досягнення встановлених цілей, 

проте недоліком виключного їх застосування є суб’єктивність оцінок та 

відсутність надійних критеріїв вибору експертів, результатом чого може 
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стати порушення принципу неупередженості під час прийняття рішень на 

основі таких оцінок. Окрім того, здійснення ефективного якісного аналізу 

механізмів впливу факторів ускладнюється тим, що йому може бути 

притаманний неявний характер у ретроспективі, проте прискорене зростання 

його інтенсивності може стати причиною зміни напряму цільової функції у 

майбутньому. 

Усунення окреслених недоліків пропонуємо здійснювати шляхом 

комплементації інструментів якісного та кількісного стратегічного аналізу на 

основі регресійних залежностей, як це представлено на рисунку 3.5. 

Для реалізації поставленого наукового завдання аналіз факторів 

зовнішнього середовища доцільно проводити за допомогою PEST-аналізу, 

що передбачає врахування динаміки всіх суттєвих складових (політичного, 

економічного, соціального, технологічного) середовища функціонування 

банку і, як наслідок, мінімізувати ризик неохоплення факторів неявного 

впливу. 

Політичне середовище в Україні протягом періоду дослідження 

формувалося під впливом факторів надзвичайного характеру, що пов’язані, 

передусім, з анексією АР Крим та військовим конфліктом в Луганській та 

Донецькій областях. Військові дії унеможливлюють відновлення 

виробництва на зазначеній території, внаслідок чого відбувається падіння 

обсягів виробництва та поява дисбалансів на внутрішньому ринку інших 

областей, в яких спостерігається дефіцит окремих товарів.  

Загрози для функціонування фінансового сектору зумовлені 

неврегульованістю на законодавчому рівні питань роботи з клієнтами на 

згаданих територіях. Так, за кредиторами залишається право повернення 

коштів, розміщених на депозитних рахунках, але при цьому українські банки 

не мають дієвих інструментів для стягнення заборгованості з позичальників, 

тому спостерігається тенденція до погіршення якості кредитних портфелів, 

що несе загрози виникнення ресурсних дисбалансів у майбутніх періодах.  
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Рисунок 3.5 – Механізм аналізу факторів впливу на результативність 

депозитної діяльності банку [авторська розробка] 

 

Динаміка індексів політичного середовища за даними Світового Банку 

є досить несприятливою (рис. 3.6). 
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Окрім зазначених, до групи політичних факторів включено якість 

законодавчої бази та державного регулювання. Політична влада в країні 

характеризувалась слабкістю та нестабільністю, що породжує суперечності 

та розбіжності у проведенні визначеної політики та додатково підсилюється 

високою корумпованістю на всіх рівнях керівництва. Це, у свою чергу, є 

перепоною на шляху до впровадження структурних інституційних реформ, 

тому індекси якості регулювання та законодавчої бази хоч і не зазнали 

суттєвих флуктуацій, але залишаються стабільно низькими на рівні менше 

30 %. 

 

Рисунок 3.6 – Динаміка індексів політичного середовища в Україні 

протягом 2009-2015 рр. станом на початок року, % [Джерело: World Bank 

179] 

 

На тлі невизначеності, що характеризує дипломатичні зв’язки між 

Україною та Росією, суттєвого тиску протягом 2014-2015 рр. зазнала 

ресурсна база українських банків із російським капіталом, оскільки політичні 

конфлікти призвели до виникнення панічних настроїв клієнтів, що, у свою 

чергу, стали причиною масового вилучення депозитів. Пом’якшення 

негативного впливу досягалося шляхом фінансової підтримки з боку 
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материнських структур, що, для більшості великих банків з російським 

капіталом, представлені іноземною державою та мають широкий доступ до 

джерел фінансування. З іншого боку, в довгостроковому аспекті діяльності 

цих банків передбачається погіршення умов фінансування, оскільки введення 

європейських та американських санкцій на міжнародних фінансових ринках 

ускладнить доступ до капіталу для материнських структур. 

Економічна ситуація в Україні протягом періоду, що досліджується, 

була сформована під дією не лише геополітичної нестабільності та 

політичної кризи всередині країни, але й негативного впливу ситуації на 

світових ринках. Охолодження світової економіки призвело до падіння 

світових цін на продукцію експортоорієнтованих галузей економіки України 

(наприклад, цін на продукцію гірничо-металургійного комплексу), що 

призвело до погіршення вітчизняного платіжного балансу. Зниження 

товарообігу з Російською Федерацією, що традиційно виступала одним із 

ключових експортних ринків для вітчизняних товарів, мало негативний 

вплив на господарську діяльність країни. 

Збройний конфлікт, погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури, 

скорочення обсягів виробництва, політична невизначеність у поєднанні з 

несприятливим інвестиційним кліматом призвели до проблем в економіці 

країни. За період аналізу суттєво погіршився стан державних фінансів, зросла 

волатильність фінансових ринків, а також відбулась різка девальвація 

національної валюти по відношенню до іноземних валют. Негативний вплив 

на фінансові ринки України призвів до обмеження доступу до міжнародних 

ринків капіталу для вітчизняних позичальників. 

Зауважимо, що сукупність економічних факторів впливу доцільно 

розділяти на макроекономічні фактори, вплив яких є суттєвим для всіх 

суб’єктів економічних відносин на території держави, а також фактори 

грошово-кредитного ринку, що істотно впливають на діяльність фінансових 

посередників банківського ринку. 
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До основних макроекономічних факторів можна віднести обсяг ВВП та 

динаміку цінових індексів, що визначають обсяги потенційних ресурсів для 

банків другого рівня (рис. 3.7). 

За період аналізу спостерігалися коливання основних цінових індексів 

як у бік зростання, так і в бік зниження, але протягом 2013-2016 рр. їх 

динаміка характеризується висхідним трендом. Так, індекс споживчих цін та 

індекс цін виробників промислової продукції за аналізований період досягли 

свого максимального значення (148,7 % та 136,0 % відповідно). Девальвація 

гривні зумовила зростання базового індексу споживчих цін на 36 п.п. 

порівняно з показником минулого року через ріст споживчих цін продуктів 

харчування з високим ступенем обробки та непродовольчих товарів, що 

імпортуються. 

 

Рисунок 3.7 – Темп росту інфляційних індексів та обсяги номінального 

ВВП в Україні протягом 2009-2015 рр. [Джерело: 46, 98] 

Примітка. *Обсяг ВВП за 4 квартал 2015 року за прогнозними даними. 

 

Додатковим ціновим імпульсом слугувало зростання тарифів у сфері 

ЖКГ та цін на товари адміністративно регульованої групи. Стрімке 

зростання індексу цін виробників на сучасному етапі зумовлене зростанням 

цін на імпортовані енергоносії та сировину, а також курсовим чинником в 
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експортоорієнтованих галузях, що фіксуються у гривневому еквіваленті цін 

на зовнішніх ринках. 

Посилення інфляційних процесів призводить до переорієнтації балансу 

«дохід-споживання» у поведінці економічних суб’єктів, що відображається, з 

одного боку, в зростанні обсягів витрат на придбання товарів 

довгострокового користування, а з іншого – у виникненні незадоволеного 

попиту на іноземну валюту задля збереження реальної вартості грошей. 

Окреслені тенденції негативно впливають на потенційні обсяги пропозиції 

ресурсів з боку фізичних та юридичних осіб. 

Втрата виробничих потужностей та руйнування транспортної 

інфраструктури внаслідок військового конфлікту на території східних 

областей України стали причинами зниження обсягу виробництва базових 

галузей вітчизняної промисловості та погіршення фінансових результатів їх 

діяльності (рис. 3.8).  

 

 

Рисунок 3.8 – Динаміка окремих показників підприємницької 

діяльності в Україні протягом 2009-2015 рр., млн. грн. [Джерело: 98] 
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Незважаючи на зростання обсягів ВВП у фактичних цінах, 

спостерігається тенденція до зниження його реального обсягу, скоригованого 

на інфляційні індекси. Поряд з цим, протягом 2015 року на тлі покращення 

споживчих настроїв населення спостерігалося пожвавлення обсягу 

реалізованої продукції, що демонстрував темп приросту на рівні 25,5 % та на 

кінець року склав 1500 млрд. грн. 

Протягом 2015 р. зростання рівня споживчих цін відбувалося 

випереджальними темпами  порівняно з ростом номінальної заробітної 

плати, що вплинуло на зниження обсягів реального наявного доходу 

на 14,9 п.п. до попереднього року, а в сукупності зі збереженням негативної 

тенденції щодо зростання рівня заборгованості з виплати заробітної плати за 

рахунок її накопичення в окупованих областях сформувалося підґрунтя для 

зменшення обсягів пропозиції коштів населення, що здійснювало додатковий 

тиск на депозитну діяльність банків (рис. 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Динаміка окремих показників ринку праці в Україні 

протягом 2009-2015 рр. [Джерело: 46, 98] 
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Групу факторів грошово-кредитного ринку формують цінові індекси 

вартості недепозитних ресурсів міжбанківського ринку (рис. 3.10), оскільки 

вони є важливими інформаційними індикаторами при ціноутворенні на 

банківські продукти. З одного боку, зростання зазначених індексів може 

здійснювати стимулюючий вплив на депозитну діяльність банків, оскільки 

сприяє росту процентних ставок за депозитними договорами потенційних 

клієнтів, проте, в умовах невизначеності на ринку та зростання недовіри до 

банків ріст процентних ставок не призводить до виникнення очікуваного 

обсягу пропозиції ресурсів, а результативним ефектом є зростання вартості 

кредитів. 

На основі даних рисунку 3.10 можна констатувати стійке зростання 

вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку протягом 2013-

2015 рр. 

 

 

Рисунок 3.10 – Динаміка окремих показників грошово-кредитного 

ринку в Україні протягом 2009-2015 рр. [Джерело: 98] 
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Зниження кількості учасників в банківській системі, а також загальний 

вплив негативних факторів на діяльність банків призвели до зростання 

напруженості, в тому числі, й на міжбанківському ринку. Зокрема, наслідком 

невизначеності в операційному середовищі та фінансовому стані банків-

контрагентів є закриття або суттєве зниження кредитних лімітів, що 

потенційно може стати причиною розгортання кризи на міжбанківському 

ринку, та поширення кризи на окремі банки внаслідок ефекту ланцюгової 

реакції. 

Динаміка міжбанківського валютного ринку у 2013-2015 рр. 

формувалася під впливом погіршення ринкових очікувань через зниження 

надходження валюти від експортоорієнтованих підприємств зони воєнного 

конфлікту з одночасним зростанням попиту на внутрішньому ринку на 

іноземну валюту, та стрімкою девальвацією національної грошової одиниці. 

Нагальна потреба у підвищенні внутрішньої вартості гривні та сприяння 

зниженню інфляційного та девальваційного тиску зумовило зростання 

облікової ставки НБУ до 22 %, що, у свою чергу, стало причиною збільшення 

ставок за операціями рефінансування. 

Таким чином, зазначені економічні тенденції здійснювали негативний 

вплив на вартість ресурсної бази банків, а, в поєднанні з проявом соціальних 

факторів, призвели до значних флуктуацій у строковості як потенційних, так 

і наявних депозитних ресурсів. 

На тлі зниження соціальних стандартів та погіршення рівня життя, 

зменшення реальних доходів населення та зростання рівня 

безробіття (див. рис. 3.9), що зумовлені рецесією в економіці, значно 

посилився вплив соціальних факторів на розвиток економіки.  

Соціальні фактори виникають під впливом економічних очікувань 

населення щодо власного матеріального стану та економічної ситуації у 

державі в цілому, а сила їх впливу на діяльність банків визначається рівнем 

інституційної довіри відповідних економічних суб’єктів як до банків, так і до 
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регуляторного органу – НБУ, що несе відповідальність за реалізацію 

грошово-кредитної політики. 

Рисунок 3.11 – Динаміка індексів економічних очікувань населення протягом 

2009-2015 рр. станом на початок року, % [Джерело: 46] 

 

Як видно з рисунку 3.11, динаміка індексів поточного та очікуваного 

особистого та суспільного матеріального становища описується низхідним 

трендом, а показники поточного та очікуваного особистого матеріального 

становища станом на початок 2015 року досягли свого мінімуму на всьому 

часовому горизонті дослідження зі значеннями 33 % та 28 % відповідно, що 

свідчить про песимістичні настрої населення щодо економічного розвитку і 

може призводити до зміни поведінки на ринку, зокрема у розрізі розподілу 

чистого доходу на споживання та заощадження. 

Вплив негативних очікувань щодо погіршення матеріального стану на 

депозитну діяльність банків посилюються зниженням рівня інституційної 

довіри до банків другого рівня та НБУ (рис. 3.12) з боку населення. 
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Рисунок 3.12 – Динаміка індексу інституційної довіри до НБУ 

протягом 2009-2015 рр. станом на початок року, % [Джерело: 46] 

Примітка. Баланс довіри розраховується як різниця між індексами 

довіри та недовіри. 

 

За даними американського Інституту Геллапа Україна посідає дев’яте 

місце серед країн із найнижчим рівнем довіри до банків, що склав 28 %. Таке 

значення показника пояснюється кризовими тенденціями у фінансовому 

секторі держави, що супроводжується неможливістю вилучення клієнтами 

власних коштів під час введення режиму тимчасової адміністрації, а також 

втратою частини депозиту, що перевищує суму, гарантовану Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб, при ініціюванні ліквідаційних процедур. 

Окрім цього, рівень довіри до банків знаходиться під тиском 

неефективних дій регуляторних органів щодо виведення неплатоспроможних 

банків з ринку, тобто існуванням значного часового лагу між моментом 

невиконання банком своїх зобов’язань та моментом введення тимчасової 

адміністрації, а додатковим фактором негативного впливу є недобросовісна 

поведінка окремих банків, що вдаються до незаконних дій шляхом 

розповсюдження неправдивої інформації про фінансовий стан банків-

конкурентів. 
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Варто зазначити, що рівень довіри до банків має тісні кореляційні 

зв’язки з рівнем фінансової грамотності населення, тому з метою 

превентивного попередження відтоку депозитів, починаючи з 2014 року, 

НБУ поступово розробляє та реалізує національну стратегію підвищення 

фінансової грамотності, проте вплив цього фактору на стабільність 

депозитної бази банків проявляється у довгостроковій перспективі і не є 

чутливим до змін у поточний момент часу. Індикативним кількісним 

показником, що опосередковано відображає рівень фінансової грамотності 

населення, є кількість та обсяги безготівкових операцій (рис. 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Динаміка операцій за платіжними картками, 

емітованими банками України, протягом 2010-2016 рр. [Джерело: НБУ] 

 

У 2015 році порівняно з попереднім роком спостерігалося зростання 

операцій з використанням платіжних карток як за обсягами (на 20,91 % до 

1232796 млн. грн.), так і за кількістю (на 24,92 % до 1965 млн. шт.). Протягом 

року спостерігалася позитивна динаміка безготівкових платежів, обсяги яких 

зростали випереджаючими темпами (на 50,79 % до 384795 млн. грн.) 

порівняно з обсягами операцій зі зняття готівки (на 11,01 % до 

848001 млн. грн.), що свідчить про зростання фінансової культури населення 

та поступовий ріст ринку безготівкових розрахунків. 
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Напруга, що виникла в соціумі внаслідок політичної ситуації, 

економічної та банківської криз у поєднанні з низьким рівнем фінансової 

грамотності населення призвели до значного відтоку депозитних ресурсів, 

що мав місце в банківській системі протягом 2014-2015 рр.  

Суттєву роль у скороченні обсягу депозитних ресурсів банківської 

системи України у 2014 році зіграли масове вилучення коштів клієнтами у 

східних областях країни, в зоні бойових дій, а також в Криму, де була 

зосереджена значна частка клієнтського портфелю банківської системи. 

Поведінка фізичних осіб-споживачів у період погіршення 

макроекономічних показників та посилення геополітичної невизначеності 

характеризувалась різким зниженням довіри до національної валюти та 

зростанням обсягів інвестування в іноземні валюти, що призвело до значного 

підвищення попиту на валютному ринку. Крім цього, причинами для 

вилучення коштів зі строкових рахунків фізичних осіб стали зростання 

інфляційних очікувань та зниження реальних доходів. 

Інституційні фактори формуються під впливом рівня розвитку 

інфраструктурного забезпечення у вигляді платіжних інструментів та 

платіжних комплексів, оскільки саме ці індикативні ознаки характеризують 

доступ клієнтів до точок обслуговування. Врахування інституційних 

факторів у контексті депозитного менеджменту є важливим з огляду на 

формування поточної ресурсної бази, оскільки короткострокові пасиви у 

вигляді залишків на поточних та карткових рахунках клієнтів можуть бути 

розміщені у строкові активи, але при цьому для мінімізації балансового 

ризику ліквідності необхідним є використання надійних інструментів 

прогнозування незнижуваного залишку. 

На сьогоднішній день найпоширенішим інструментом безготівкових 

платежів є банківські картки, ринок яких демонстрував зростання за весь 

період аналізу (рис. 3.14), а його скорочення станом на початок 2016 року 

пояснюється виведенням значної кількості банків з ринку. 
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Рисунок 3.14 – Динаміка показників ринку платіжних карток в Україні 

протягом 2010-2016 рр. станом на початок року [Джерело: 98] 

 

Попри це, станом на 01.01.2016 частка банків-членів карткових 

платіжних систем в Україні зросла більш, ніж на 3 п.п. і становила 81,67 % 

від кількості банків, що мають ліцензію, обслуговуючи понад 

43 млн. клієнтів. Зниження кількості держателів платіжних карток на 16,63 % 

зумовлено не зменшенням чисельності осіб, що використовують ці 

інструменти, а зниженням кількості вітчизняних банків, оскільки методологія 

розрахунку показника передбачає, що одна особа може бути клієнтом кількох 

банків. Розвиток інфраструктурного забезпечення у розрізі кількості діючих 

платіжних комплексів наведено на рисунку 3.15. 

У 2015 році збереглася тенденція щодо скорочення кількості платіжних 

терміналів (на 4,6 % до 194 тис. шт.) та банкоматів (на 8,9 % до 33 тис. шт.), 

що спричинене як зниженням кількості учасників ринку, так і розвитком та 

популяризацією систем електронних платежів (Інтернет-банкінгу, систем 

«клієнт-банк» тощо). Таким чином, незважаючи на короткострокове 

зниження обсягів платіжних інструментів та комплексів, рівень їх розвитку 

перманентно зростає і сприяє дистрибуції банківських продуктів, у тому 

числі й депозитних, серед існуючих та потенційних клієнтів банків. 
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Рисунок 3.15 – Динаміка показників розвитку інфраструктурного 

забезпечення ринку платіжних карток в Україні протягом 2010-2016 рр. 

станом на початок року [Джерело: 98] 

 

Таким чином, протягом періоду аналізу зовнішнє середовище 

функціонування банків характеризувалося високим рівнем невизначеності, 

оскільки визначальну роль відігравали некеровані та надзвичайні фактори. 

Військова загроза, геополітична криза, нерозв’язані структурні дисбаланси 

призвели до економічної кризи, що безпосередньо відобразилось на умовах 

та результатах діяльності банківської системи, що характеризувалися 

скороченням кількості банків, зниженням загального рівня ліквідності та 

фінансової стійкості, а також рівня інституційної довіри населення. 

Проведення PEST-аналізу за всіма суттєвими аспектами стану 

зовнішнього середовища функціонування банків в Україні протягом періоду 

дослідження сформувало підґрунтя для кількісної інтерпретації напрямку та 

суттєвості впливу зовнішніх факторів на результативність депозитної 

діяльності (рис. 3.16).  

Одним із основних вхідних параметрів моделювання є введення 

позначки періодизації даних, тому для зниження ймовірності впливу 
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сезонних коливань у межах року всі розрахунки здійснено на основі річних 

даних. Вибір періоду дослідження повинен базуватися на необхідності 

дотримання принципу співставності вхідних даних, тому, зважаючи на те, що 

деталізація офіційних даних НБУ щодо фінансової звітності банків України в 

попередні періоди (до початку 2009 року) була суттєво нижчою, для 

подальших розрахунків обрано часовий горизонт з 01.01.2009 по 01.01.2016. 

При цьому якість моделі забезпечується наявністю даних за об’єктами 

спостереження у складі 22 банків, тому загальна кількість спостережень для 

формування масиву панельних даних складає 154. 

Варто зазначити, що показники зовнішнього середовища макрорівня 

можуть значно корелювати між собою, тому одним із етапів алгоритму є 

тестування статистичного ряду на наявність ознаки колінеарності. Її оцінку 

здійснено на основі критерію variance inflationary factor у програмному 

середовищі STATA 12, що дало підстави для виключення з моделі таких 

факторів, як рівень якості законодавчої бази, рівень інституційної довіри до 

НБУ, індекс очікуваного розвитку економіки, індекс споживчих цін, рівень 

безробіття населення, фінансовий результат підприємств, облікова ставка 

НБУ, кількість банкоматів, оскільки значення VIFj для цих змінних 

перевищувало поріг 10.  

Елімінація зазначених даних дозволяє забезпечити точність 

інтерпретації індивідуального впливу інших факторів, оскільки очищені дані 

не мають ознак інформаційного дублювання [181]. 

Взаємообумовленість економічних процесів у ринкових умовах може 

бути відстороненою у часі, тому вплив окремих груп факторів зовнішнього 

середовища характеризується наявністю часових лагів, існування яких для 

соціальних та політичних факторів виявлено шляхом попарних кореляцій при 

зміщенні їх фактичних значень на 1 та 2 роки за умови стаціонарності 

значень результуючої змінної. При цьому найкраща якість кореляційних 

співвідношень за критерієм Пірсона досягається для гіпотези про існування 

1-річного лагу. 
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Рисунок 3.16 – Алгоритм кількісної формалізації впливу зовнішніх 

факторів на результативність депозитної діяльності банку [авторська 

розробка] 

 

Таким чином, після елімінації колінеарних факторів та зсуву значень 

окремих показників на основі описаних попередніх розрахунків здійснюється 

побудова моделі панельної регресії, результати якої (див. рис. 3.16) 

  

 

 
 

Економічні 

 Показник Позначення Од. виміру Тренд Вплив 

Індекс якості регулювання REGUL %  ↑ 

Індекс якості законодавчої бази LEGISL %  ↑ 

Індекс політичної стабільності POL_STAB %  ↑ 

Рівень інституційної довіри до НБУ CB_TRUST %  ↑ 

Індекс змін матеріального становища EXPECT_PERSON %  ↑ 

Індекс очікуваного розвитку економіки  EXPECT_GEN %  ↑ 

Індекс споживчих цін CPI %  ↓ 

Номінальний ВВП GDP_FACT млн. грн.  ↑ 

Заборгованість з виплати заробітної плати SALARY_DEBT млн. грн.  ↓ 

Рівень безробіття населення UNEMPL %  ↓ 

Темп росту реального доходу населення REAL_INCOME %  ↑ 

Фінансовий результат підприємств PROFIT_LOSS млн. грн.  ↑ 

Обсяг реалізованої продукції REVENUE млн. грн.  ↑ 

Ставка за міжбанківськими кредитами INTERBANK %  ↓ 

Облікова ставка НБУ CB_RATE %  ↓ 

Курс міжбанківського валютного ринку EXCHANGE грн/дол.  ↓ 

Частка банків-членів платіжних систем PS_MEMBERS %  ↑ 

Частка активних платіжних карток ACTIVE_PS %  ↑ 

Кількість банкоматів ATM тис. шт.  ↑ 

Кількість платіжних терміналів P_UNIT тис. шт.  ↑ 

Політичні 
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(DQ

M) 

Етап 1. Формування 

вибірки  

Банки, що станом на 

31.12.2015 входили до  

1 та 2 груп (27 одиниць)  

Виключення банків з вибірки на основі робастних оцінок 

(Родовід Банк), аналізу сегментів присутності (Сітібанк, 

ІНГ Банк), закритості даних (Платинум Банк, Укрінбанк) 

22 банки за 

розміром 

активів   

Етап 2. Визначення 

часового горизонту    
Період аналізу визначено на основі співставності даних 

фінансової звітності, що офіційно оприлюднюються НБУ    
Періодизація:    

1 рік 

Етап 3. Опис на основі PEST-аналізу механізму впливу факторів на DQM та висування гіпотез щодо напрямку впливу 

7 років (з 01.01.2009 

по 01.01.2016) 

Етап 4. Тест 

статистичного ряду 

на наявність 
колінеарності 

    

У якості факторних ознак виступають 
макроекономічні показники, які 

можуть мати високий ступінь кореляції 

між собою 

Оцінка колінеарності на 
основі критерію variance 

inflationary factor 

(VIF=1/(1-Rj
2) 

  

Виключення з моделі факторів 
LEGISL, CB_TRUST, 

EXPECT_GEN, CPI, UNEMPL, 

PROFIT_LOSS, CB_RATE, ATM 

Етап 5. Тест на 

наявність часових лагів 
Зсув фактичних значень показників 

за групами на 1-2 роки     
Для факторів REGUL, POL_STAB, EXPECT_PERSON 

виявлено часовий лаг впливу на DQM з інтервалом в 1 рік 

Етап 6. Визначення 

сили та напрямку 

впливу факторів  

  

На основі регресійної моделі з 

фіксованими ефектами будуємо 

комбінаторну матрицю за силою та 
напрямом впливу факторних ознак на 

DQM. Фактори, для яких p-value 

більше за встановлений рівень 
значимості (0,05) визнаються 

несуттєвими 

Obs. = 154, R2=0,7229, 

Adj R2=0,6936, conf = 0,05 
Напрям впливу 

позитивний (+β) негативний (-β) 

Сила 

впливу 

значимий 

(p-value < 0,05) 

POL_STAB 

EXPECT_PERSON 

GDP_FACT 
REAL_INCOME 

REVENUE 

INTERBANK 

EXCHANGE 

не значимий 

(p-value > 0,05) 

REGUL 
PS_MEMBERS 

ACTIVE_PS 

P_UNIT 

SALARY_DEBT 

 

Відсіювання колінеарних та несуттєвих факторів для подальшої оцінки адаптивності системи депозитного менеджменту банку 
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дозволяють розподілити зовнішні фактори впливу за чотирма квадрантами 

комбінаторної матриці: 

− квадрант 1: значимий (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 

сектору; 

− квадрант 2: значимий (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: незначимий (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: незначимий (p-value>0,05) вплив різнонаправленого 

(коефіцієнт β зі знаком «-») характеру – для фактора обсягів заборгованості з 

заробітної плати. 

Наголосимо на тому, що інституційні фактори на сучасному етапі 

розвитку банківської системи України не чинять визначального впливу на 

результати депозитної діяльності для переважної більшості банків, що є 

об’єктами дослідження. Це пояснюється консервативністю поведінки 

фізичних осіб, що надають перевагу традиційному способу укладання 

депозитних договорів безпосередньо у відділеннях, у той час як банки 

докладають значних зусиль щодо просування сервісів віддаленого 

обслуговування за широким спектром продуктів. 

Проведені розрахунки дають підстави стверджувати, що на всьому 

часовому горизонті аналізу фактори, що досліджувались, впливали на 

результати депозитної діяльності всієї сукупності об’єктів спостереження з 

різною інтенсивністю та направленістю, а комбінаторна матриця, побудована 
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на їх основі, дозволяє визначити, що лише сім з 20 виокремлених факторів 

зовнішнього середовища за результатами розподілу потрапили до 1 та 

2 квадрантів.  

До їх переліку належать рівень політичної стабільності, очікувані зміни 

особистого матеріального становища фізичних осіб, обсяги номінального 

ВВП у фактичних цінах, темпи росту реального доходу населення, обсяги 

реалізованої продукції підприємств реального сектору, середньозважена 

вартість кредитних ресурсів та валютний курс на міжбанківському ринку. 

Значення коефіцієнта детермінації та нормованого коефіцієнта детермінації 

на рівні 0,7229 і 0,6936 відповідно дозволяє сформувати висновок про 

статистичну значущість побудованої моделі, тому зазначені фактори на 

наступному етапі аналізу будуть прийматися до розрахунку агрегованого 

рівня якості депозитного менеджменту банку. 

Водночас фактори, що потрапили до 3 та 4 квадрантів і статистична 

значущість яких не підтверджена на обраній кількості спостережень, 

потребують подальшого періодичного моніторингу, оскільки існує 

ймовірність прояву їх впливу у майбутніх періодах. 

 

 

3.3 Науково-методичний підхід до визначення інтегрального рівня 

ефективності депозитного менеджменту в контексті врахування умов 

функціонування банку 

 

 

З погляду врахування мінливих умов функціонування банку оцінка 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту є важливим 

етапом на шляху до визначення недоліків її функціонування та пошуку 

можливих варіантів покращення якості управління. При цьому варто 

враховувати той факт, що рівень результативності депозитної діяльності 

банку, визначений для сукупності банків на попередньому етапі, дозволяє 
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сформувати висновки про поточну ситуацію у розрізі кількісних, цінових та 

ризикових аспектів депозитної діяльності, проте має ряд обмежень щодо 

оцінки ефективності депозитного менеджменту банку в контексті визначення 

його слабких сторін та загроз, врахування яких на перспективу є необхідною 

передумовою для забезпечення довгострокового розвитку банку. 

Це обумовлено тим, що саме оцінювання рівня ефективності 

забезпечує визначення зв’язку між отриманими результатами депозитної 

діяльності банку та рівнем її результативності та використаними на це 

ресурсами з обов’язковим урахуванням умов зовнішнього середовища, в 

якому реалізовувались управлінські впливи.  

Інтенсивність впливу сукупності зовнішніх факторів у момент часу t 

або часовому горизонті [t1; tn] є еквівалентною для всіх об’єктів 

спостереження, що ввійшли до вибірки, проте результати таких впливів для 

різних об’єктів спостереження можуть бути диференційованими, оскільки 

перманентна дія внутрішніх факторів визначає експозицію до ризику 

негативної динаміки зовнішніх факторів шляхом формування ряду 

параметрів та обмежень системи депозитного менеджменту, а також через 

ймовірність існування об’єктивних недоліків у її функціонуванні, що 

виникають внаслідок неадекватних оцінок або припущень стосовно умов 

діяльності.  

Зауважимо, що на сучасному етапі розвитку теорії фінансового 

менеджменту в банку проблематика оцінки ефективності його 

депозитного менеджменту має фрагментарний характер, оскільки відсутній 

комплексний підхід до побудови відповідної методологічної бази та розвитку 

науково обґрунтованого інструментарію. Погіршення ринкових умов 

функціонування банків на сучасному етапі розвитку економічної системи 

України зумовлює необхідність вдосконалення управлінських практик для 

забезпечення стабільного функціонування, тому якісна адаптація всіх 

підсистем банку є запорукою збереження конкурентних переваг. 
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Як правило, сучасні економетричні та статистичні методи оцінки 

ефективності не конкретизується щодо дослідження окремих підсистем 

банку, у тому числі й депозитного менеджменту, проте представлення її у 

вигляді сукупності елементів із відповідними вхідними та результуючими 

параметрами, а також попередня кількісна формалізація впливу факторів, що 

формують умови функціонування, дозволяють розглядати її як окрему 

виробничу систему зі специфічними властивими ресурсами та результатами. 

Задля досягнення цілей дисертаційної роботи щодо забезпечення 

адаптивності системи депозитного менеджменту банку результати аналізу 

повинні забезпечувати можливість прийняття на їх основі вчасних 

управлінських рішень, тому інтегральний показник ефективності має 

задовольняти ряд критеріїв (динамічність, багатофакторність, ймовірнісний 

характер, відносність). 

Так, динамічність передбачає здійснення аналітичних процедур на 

основі панельних даних, оскільки лише за умови виконання цієї вимоги 

зростає еластичність моделі до врахування зміни значень факторних ознак на 

визначеному часовому горизонті. Розробка економетричної моделі 

розрахунку інтегрального показника ефективності передбачає дослідження 

широкого спектру факторів зовнішнього середовища, вплив яких описує 

варіативність значень результуючої функції, тому з точки зору можливості її 

подальшого прикладного застосування необхідним є відбір лише тих 

факторів, що є суттєвими, з одночасним врахуванням мінливої інтенсивності 

їх дії. Як було зазначено, результати впливу однакової сукупності факторів 

на діяльність окремих банків можуть суттєво варіюватися через існування 

ймовірності виникнення непрогнозованих дисбалансів не лише на 

макрорівні, а й всередині організації. З урахуванням цього, методи 

розрахунку ефективності повинні враховувати наявність випадкового 

компоненту.  

Критерій відносності оцінки [196] передбачає, що ефективність 

досліджується порівняно з іншими об’єктами спостереження і дозволяє 
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нівелювати похибки, що виникають під дією загальних факторів. Порівняння 

фактичного рівня ефективності депозитного менеджменту банку з його 

конкурентами дозволяє сформувати уявлення про використання наявного 

потенціалу та виявити шляхи вдосконалення системи депозитного 

менеджменту. 

Охарактеризувавши мінімальні критерії побудови інтегрального 

показника ефективності, доцільно розглянути базові методи оцінки 

ефективності економічних суб’єктів шляхом розподілу їх сукупності на три 

основні групи (коефіцієнтні методи, експертні оцінки та методи, що 

базуються на розрахунку межі ефективності) та надання порівняльної 

характеристика у розрізі переваг та недоліків, як це представлено у 

таблиці 3.1. При цьому доцільність застосування зазначених інструментів за 

тих чи інших умов визначається набором обмежень та форматом 

результуючих даних. 

Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика методів оцінки 

ефективності [узагальнено автором] 

Метод Переваги Недоліки 

Коефіцієнтний 

метод 

− простота розрахунку; 

− однозначність інтерпретації; 

− співставність та можливість 

порівняння; 

− універсальність; 

− статичність; 

− врахування лише фактичного 

рівня ефективності; 

− відсутність ймовірнісної 

природи; 

Експертні 

оцінки 

− врахування якісних та кількісних 

аспектів діяльності; 

− комплексність оцінки; 

− наявність альтернативних 

варіантів щодо спектру 

управлінських впливів; 

− можливість динамічного аналізу 

на перспективу; 

− суб’єктивність; 

− загроза лобіювання інтересів при 

розробці системи моніторингу 

ефективності; 

− значні витрати часу на 

здійснення оцінки; 

− неузгодженість методик та 

неспівставність результатів; 

Розрахунок межі 

ефективності 

− простота інтерпретації 

результатів; 

− врахування факторних ознак; 

− об’єктивність та наукова 

обґрунтованість; 

− динамічність; 

− низька витратність. 

− складність розрахунку; 

− відсутність можливості 

порівняння результатів за різними 

методами в межах групи. 
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Група коефіцієнтних методів базується на розрахунку окремих 

фінансових показників, що всесторонньо описують ефективність 

депозитного менеджменту банку, проте застосування цього методу в 

практичній діяльності ускладнюється розрізненістю одиниць виміру вхідних 

ознак, а також складністю одночасного аналізу великих масивів даних в 

динаміці. За цих умов простота та однозначність трактування результатів 

нівелюються статичністю характеру дослідження [19], а також 

абстрагуванням від реальної динаміки середовища функціонування, що 

фактично унеможливлює проведення комплексного оцінювання. 

Застосування експертних оцінок для аналізу окремих аспектів 

діяльності банків набуло широкого поширення у процесі розвитку та 

популяризації незалежних рейтингових агенцій, що розробляють власні 

методики на базі економетричних інструментів кількісного аналізу, а також 

врахуванні якісних індикаторів та ринкових сигналів [105], що 

формалізуються у площину кількісних вимірників за допомогою експертної 

думки. З одного боку, беззаперечною перевагою таких методів є врахування 

найбільш повного спектру факторів, проте наявність значних витрат часу на 

підготовку та збір даних створює додатковий часовий лаг, у результаті чого 

виникають ризики неврахування змін стану середовища, а результати аналізу 

можуть спотворюватися через мінливість оперативних трендів. 

Аналітичні інструменти побудови межі ефективності [190] на 

сьогоднішній день широко застосовуються для дослідження ефективності 

банків, а їх розповсюдження зумовлене необхідністю порівняння результатів 

функціонування фінансових посередників, що функціонують на ринку. 

Водночас, як зазначалося, у якості об’єктів спостереження можуть виступати 

не банки, а їх відокремлені підрозділи, а вибір комбінованої моделі 

банківського бізнесу у якості базової визначає новий вектор розвитку 

наукових досліджень та актуалізує питання оцінки ефективності депозитного 

менеджменту як окремої системи з урахуванням її специфіки, що забезпечує 

деталізацію аналізу та його емпіричність. Особливості методів цієї групи 
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полягають у визначенні гіпотетичної множини абсолютної ефективності та 

подальшому порівнянні фактичних значень рівня ефективності 

(TDE ∈ [0;100]) об’єктів спостереження між собою, а їх множину можна 

розділити на непараметричні та параметричні. 

Перша група методів дозволяє побудувати ламану криву ефективності 

у вигляді оболонки фактичних даних на основі обраної кількості 

спостережень, а процедури оцінки відбуваються з урахуванням лінійної 

оптимізації. Методи другої групи передбачають існування гіпотетичного 

еталону ефективності, відхилення поточних показників окремої статистичної 

одиниці від якого визначаються як результат неефективності. При цьому 

процес моделювання дещо ускладнюється, оскільки одним з його етапів є 

специфікація функціональної форми межі ефективності. 

Аналіз оболонки даних (Data Envelopment Analysis, DEA) як один з 

головних підходів до оцінки межі ефективності передбачає формування її 

графічної моделі на основі множини точок, що відображають набір вхідних 

та результуючих параметрів конкретної системи, за умови, що інші точки та 

їх лінійні комбінації не перевищують цю межу за результуючою функцією 

при використанні фіксованого обсягу ресурсів. Модель iз вільним 

розміщенням (Free Disposal Hull, FDH) [197] є частковим випадком 

застосування методу DEA, а її основна відмінність полягає у тому, що в 

основу застосування покладено припущення щодо лінійного характеру 

комбінацій вхідних і результуючих параметрів, що передбачає повну 

субституцію ресурсних складових системи і, як наслідок, визначає 

ступінчастість форми кривої ефективності, координати якої формуються на 

перетині горизонтальних та вертикальних ліній для кожної комбінаторної 

одиниці. 

Модель без обмежень на розподіл ефективності (Distribution Free 

Approach, DFA) [192] належить до групи параметричних та враховує 

ймовірнісний підхід до визначення межі, не висуваючи вимог стосовно 

наявності припущень про закон розподілу неефективності, оскільки 
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базується на аксіомі про її незмінність у часі, а вплив випадкових та 

надзвичайних факторів нівелюється.  

У разі використання стохастичної моделі на основі широкої межі 

(Think Frontier Analysis, TFA) до уваги береться лише припущення стосовно 

її функціональної форми, але, у той же час, не існує додаткових обмежень у 

розрізі розподілу неефективності та випадкового компонента.  

Таблиця 3.2 – Порівняльна характеристика методів оцінки на основі 

побудови межі ефективності [узагальнено автором] 

Методи Переваги Недоліки 

Н
еп

ар
ам

ет
р
и

ч
н

і 

Аналіз оболонки 

даних  

(Data Envelopment 

Analysis, DEA) 

− не потребують початкового 

припущення щодо аналітичної 

форми результуючої функції та 

розподілу неефективності; 

− відсутність мультиколінеарності 

та гомоскедастичності; 

− врахування вхідних та 

результуючих параметрів моделі; 

− джерела ефективності можуть 

бути оцінені для кожного 

окремого об’єкта аналізу; 

− модель не враховує 

випадкові коливання; 

− неможливість тестування 

гіпотез про значимість 

отриманих оцінок та впливу 

різних факторів; 

− припущення щодо 

відсутності похибки при 

побудові межі; 

− висока чутливість моделі 

до зміни входів та виходів; 

Аналіз оболонки 

даних з вільним 

розміщенням  

(Free Disposal  

Hull, FDH) 

П
ар

ам
ет

р
и

ч
н

і 

Модель без  

обмежень на 

розподіл 

ефективності 

(Distribution Free 

Approach, DFA) 

− відсутність припущення щодо 

закону розподілу неефективності; 

− врахування випадкових похибок 

моделі; 

− вимоги щодо 

представлення вхідної 

інформації у вигляді 

панельних даних; 

− базується на припущенні 

про незмінність значення 

неефективності у часі; 

Аналіз на основі 

широкої межі  

(Think Frontier 

Analysis, TFA) 

− відсутність припущення щодо 

закону розподілу неефективності 

та випадкового компоненту; 

− зниження впливу окремих 

екстремумів на результуючу 

функцію; 

− неможливість розрахунку 

індивідуальних значень 

неефективностей для різних 

об’єктів спостереження 

(лише середнє значення по 

вибірці); 

Стохастичний 

фронтірний аналіз 

(Stochastic Frontier 

Analysis, SFA) 

− об’єктивність та співставність 

результатів; 

− ймовірнісний підхід до 

розрахунку ефективності; 

− багатофакторність моделі; 

− можливість статистичного 

тестування різних гіпотез. 

− необхідність специфікації 

функціональної форми межі 

ефективності; 

− розділ статистичних 

шумів та неефективності 

базується на параметризації  

закону розподілу. 

Так, оцінка неефективності формалізується шляхом визначення 

коливань між квартилями з найвищими та найнижчими показниками 
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ефективності, а відхилення показників окремого об’єкта спостереження від 

цих квартилів є кількісним вираженням прояву випадкового компонента.  

Особливістю використання стохастичного фронтірного аналізу 

(Stochastic Frontier Analysis, SFA) є побудова на основі встановленої 

специфікації функціональної форми межі ефективності, а також безпосереднє 

включення випадкового компонента. До складу цієї моделі включаються два 

компоненти випадковості [194]:  

1) компонент, що відображає неефективність банку;  

2) симетричний компонент, що агрегує вплив випадкових факторів.  

Порівняльна характеристика описаних моделей наведена у таблиці 3.2 і 

дозволяє сформувати висновок про наявність ряду обмежень при їх 

застосуванні. Обґрунтування таких критеріїв побудови інтегрального 

показника ефективності депозитного менеджменту, як динамічність, 

багатофакторність, ймовірнісний характер, відносність дозволяє дійти 

висновку про доречність використання методу стохастичного фронтірного 

аналізу в контексті вирішення поставлених завдань дослідження. 

 

У загальному вигляді модель виробничого фронтіра може бути 

представлена як скалярний добуток випуску та технічної ефективності: 

 

yi = f(xi,β)•TEOi (3.12) 
 

де yi – значення випуску для банку і; 

     xi – вектор використаних і-им банком ресурсів; 

     f(xi,β) – виробничий фронтір; 

     β – вектор невідомих технологічних параметрів; 

     TEOi – технічна ефективність (TEOi ∈ [0;1]). 

 

Ураховуючи вибір виробничої функції у якості базової для визначення 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту банку з 

орієнтацією на результативність депозитної діяльності з точки зору обсягів 
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ресурсів, їх вартості та прийнятного рівня ризику, ця специфікація моделі 

передбачає, що всі відхилення показника DQM від виробничого фронтіра для 

окремого банку в момент часу t вважаються його технічною неефективністю, 

але за таких умов поза увагою залишається ймовірність впливу 

неконтрольованих випадкових та надзвичайних факторів, що може мати різні 

наслідки залежно від особливостей функціонування системи менеджменту 

конкретного банку. Для усунення цього недоліку до специфікацій моделі 

необхідно включити випадкову величину таких екстремумів vi: 

 

yi = f(xi,β)•e
vi•TEOi (3.13) 

 

де f(xi,β)•exp{vi}
vi
 – стохастичний виробничий фронтір. 

 

З урахуванням цього технічна ефективність є відношенням 

результативності депозитної діяльності банку в t-му періоді до максимально 

можливого рівня результативності за умови впливу факторів, описаних 

випадковою величиною vi. Виходячи з умови, що множина значень технічної 

ефективності може коливатися в межах проміжку TEOi ∈ [0;1], їх можна 

представити у вигляді TEOi = e
-ui

 при ui ≥ 0. Тоді стохастична фронтірна 

модель матиме вигляд: 

 

  ii uv

ii exfy


 ,  (3.14) 
 

Для спрощення подальших перетворень варто здійснити 

трансформацію базової моделі шляхом її логарифмування: 

 

ln(yi) = ln f(xi,β) + vi – ui (3.15) 
 

Таким чином, модель виробничого фронтіра, описана 

тотожністю (3.15), є регресійною залежністю і включає випадкові 

компоненти, як з точки зору коливання самого фронтіра, так і в контексті 

технічної неефективності банку.  
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Оскільки на попередньому етапі аналізу нами було здійснено 

розрахунок синтетичного показника результативності депозитної діяльності 

та відсіювання незначимих зовнішніх факторів у динаміці за період аналізу, 

побудову фронтірної моделі необхідно здійснювати з урахуванням фактора 

часу для можливості запису вхідних даних у вигляді панельного масиву: 

 

ln(yit) = ln f(xit,β) + vit – uit (3.16) 
 

де i – індекс банку серед множини об’єктів спостереження I (i ∈ [1;I]); 

     t – позначка часу на горизонті Т (t ∈ [1;Т]). 

 

Специфікація моделі передбачає виокремлення трьох основних груп 

показників, що характеризують «входи» та «виходи» системи, а також умови 

її функціонування. У якості «входів» системи використовується набір 

показників депозитної діяльності банків, що враховує кількісні, цінові та 

ризикові аспекти. «Виходом» системи є синтетичний показник 

результативності депозитної діяльності DQM, а умови функціонування 

описуються факторами зовнішнього середовища. 

Однією з базових гіпотез обраної моделі є наявність загальної межі 

ефективності для всіх об’єктів спостереження, тому в разі її порушення 

форма і, як наслідок, значення показника неефективності uit можуть бути 

визначені некоректно, тому специфікація моделі повинна передбачати 

здійснення аналітичних ітерацій щодо виключення екстремальних значень у 

сукупності спостережень. Зазначимо, що ці процедури було здійснено на 

попередніх етапах, тому процес побудови моделі не передбачає її попереднє 

калібрування. 

Методами сучасної теорії статистики, що набули широкого 

застосування для оцінки параметрів моделі, є метод найменших квадратів 

(Ordinary Least Squares, OLS) та метод найбільшої вірогідності (Maximum 

Likehood Estimator, MLE). При підтвердженні базових припущень та гіпотез, 

на основі яких здійснюється побудова моделі, складова εi = vi – ui буде 
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розподілена незалежно від регресорів і матиме асиметричний характер. За 

таких умов оцінки коефіцієнтів при регресійній моделі за методом OLS 

будуть адекватними, але, внаслідок неспроможності визначити значення 

вільної складової, результати аналізу технічної ефективності можуть 

виявитися недостовірними, тому в контексті дослідження за основу взято 

метод MLE. 

Важливим етапом розрахунку інтегрального показника ефективності 

депозитного менеджменту банку є специфікація моделі шляхом вибору 

найбільш прийнятної форми виробничого фронтіра, що описується однією з 

функцій (лінійна виробнича функція, функція Коба-Дугласа, CES-функція, 

узагальнена функція Леонтьєва [99], транслогарифмічна функція). 

Зауважимо, що існування лінійних залежностей в економічних 

системах є малоймовірним, тому припущення стосовно можливості 

максимізації функції результативності депозитної діяльності банку навіть за 

умови низької якості функціональних параметрів ресурсів, не 

підтверджується на практиці.  

Головним недоліком функції Коба-Дугласа є гіпотеза про необмежене 

зростання рівня ефективності при збільшенні обсягів ресурсів, проте за таких 

умов не враховуються характеристики ресурсів у розрізі вартості та 

ризиковості.  

CES-функція для моделювання виробничого фронтіра не має 

зазначених недоліків, проте її застосування для отримання статистично 

значимих оцінок ускладнюється відсутністю інструментів для аналітичної 

лінеаризації та необхідністю збору великих масивів даних за всіма об’єктами 

спостереження. 

Узагальнена функція Леонтьєва передбачає моделювання 

технологічного процесу виробництва на основі довільної матриці попарних 

еластичностей базових ресурсів, але її застосування здійснюється, 

переважно, для функції витрат, а тому не відповідає характеристикам 

фронтіра ефективності для оцінки депозитної діяльності банку. 
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Рисунок 3.17 – Алгоритм інтегральної оцінки ефективності 

депозитного менеджменту банку [авторська розробка] 
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Ураховуючи квадратичний характер транслогарифмічної функції за її 

аргументами, що дозволяє врахувати немонотонні залежності між вхідними 

та результуючими параметрами, вважаємо за доцільне її застосування в 

контексті цього дослідження. 

Відповідно до вищевикладеного, математична формалізація 

стохастичної фронтірної моделі набуває вигляду: 
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 (3.17) 

 

де yit – значення результуючої функції TD для банку і в момент часу t; 

     x – векторний набір факторних ознак; 

     v – стандартна похибка; 

     u – показник неефективності. 

 

Наступним етапом алгоритму інтегральної оцінки ефективності 

депозитного менеджменту банку (див. рис. 3.17) є здійснення аналітичних та 

розрахункових процедур у програмному середовищі Frontier 4.2, що дозволяє 

автоматизувати всі ітерації після специфікації параметрів моделі та 

сформувати вихідний масив даних, на основі якого будуть прийматися 

управлінські рішення (табл. 3.3).  

Варто зазначити, що в результаті порівняння фактичних та 

нормативних значень критеріїв Стьюдента та Пірсона можна сформувати 

висновок про адекватність побудованої моделі та достовірність 

результуючих оцінок. 

За даними рисунку 3.17 і таблиці 3.3 можна виявити різноспрямовану 

динаміку показника TD для банків, що ввійшли до вибірки. Так, за весь 
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період аналізу найнижчою якістю депозитного менеджменту 

характеризувався ПАТ «Промінвестбанк». 

Таблиця 3.3 – Динаміка інтегрального показника ефективності 

депозитного менеджменту банків за період 01.01.2010−01.01.2016 рр., одн. 

[розраховано автором] 

Назва банку 
Рік 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приватбанк 0,7267 0,7211 0,7677 0,7529 0,7799 0,7687 0,7814 

Ощадбанк 0,5887 0,6073 0,6357 0,6887 0,6525 0,5937 0,5465 

Укрексімбанк 0,5137 0,5729 0,5846 0,6308 0,5993 0,5559 0,5346 

Промінвестбанк 0,4385 0,4414 0,4152 0,4119 0,3837 0,3927 0,3739 

Сбербанк Росії 0,6631 0,6649 0,6886 0,6504 0,6835 0,7284 0,7433 

Райффайзен Банк Аваль 0,6910 0,7082 0,6245 0,6828 0,5989 0,6475 0,6573 

Укрсоцбанк 0,6107 0,6608 0,6439 0,5910 0,5856 0,5483 0,5705 

Альфа-Банк 0,6808 0,6932 0,7443 0,7298 0,7844 0,7421 0,7511 

Укрсиббанк 0,5739 0,6281 0,6502 0,6910 0,6815 0,7082 0,7435 

ПУМБ 0,6794 0,7101 0,7738 0,8267 0,8140 0,7882 0,7663 

Укргазбанк  0,5014 0,4951 0,5297 0,5386 0,5827 0,5620 0,5323 

ВТБ Банк 0,5855 0,6554 0,5770 0,5918 0,6476 0,653 0,6262 

ОТП Банк 0,5737 0,6037 0,5932 0,6044 0,7249 0,7495 0,7189 

Креді Агріколь Банк 0,6258 0,6726 0,7138 0,7206 0,7564 0,7651 0,8442 

Південний Банк 0,4756 0,5241 0,5011 0,4824 0,4859 0,5462 0,5332 

Хрещатик Банк 0,6281 0,6397 0,6245 0,6099 0,5206 0,5251 0,5258 

Мегабанк 0,6895 0,7766 0,7146 0,6070 0,5929 0,6064 0,6665 

Кредoбанк 0,6702 0,6972 0,7020 0,7246 0,7623 0,7806 0,7893 

Фідобанк 0,5217 0,5278 0,5308 0,5518 0,5648 0,5504 0,5763 

Банк Кредит Дніпро 0,7061 0,7414 0,7527 0,7740 0,7319 0,6815 0,7389 

Універсал Банк 0,6692 0,7056 0,7218 0,6854 0,7282 0,6974 0,6816 

Діамантбанк 0,4603 0,5051 0,5576 0,5657 0,5524 0,6252 0,6664 

 

У той же час низькі значення показника (менше 0,5) притаманні для 

ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Південний Банк» та ПАТ «Діамант Банк» на 

початковому етапі, проте поступовий розвиток дозволив вдосконалити 
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управлінські практики принаймні до мінімального ринкового рівня. До 

переліку банків, що демонстрували стабільне зростання показника, віднесено 

ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Сбєрбанк Росії», ПАТ «Альфа-Банк», 

ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Кредобанк», 

ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Діамант Банк».  

Зростання середнього рівня інтегрального показника ефективності 

депозитного менеджменту банків досягається як за рахунок вдосконалення 

бізнес-процесів та інструментів управління, так і на основі вдосконалення 

депозитних продуктів.  

Варто зауважити, що результатом оціночних процедур системи 

депозитного менеджменту банку, здійснених у третьому розділі 

дисертаційної роботи, є розрахунок двох ключових показників: 

результативності депозитної діяльності (DQM) та ефективності депозитного 

менеджменту (TQ), головна відмінність між якими полягає в тому, що 

перший враховує фактичні результати депозитної діяльності банку в 

контексті реалізації загально банківських цілей, у той час як другий 

характеризує рівень використання потенційних можливостей банком за 

умови обмеженості ресурсів та узгодженості джерел та напрямків 

розміщення коштів, тобто на його основі можна диференціювати 

ефективність системи менеджменту різних банків за умови однакової 

інтенсивності впливу факторів зовнішнього середовища на неї. 

З метою забезпечення вчасного прийняття управлінських рішень щодо 

необхідності коригуючих заходів щодо оцінених параметрів системи 

депозитного менеджменту при зміні зовнішніх факторів, а також адаптації до 

ринкових умов при зміні поведінки банків-конкурентів запропонований 

науково-методичний підхід повинен передбачати можливість 

компаративного аналізу різних суб’єктів спостереження, що базується на 

принципах наочності та простоти інтерпретації, тому, з урахуванням цього, 

доцільним є інтеграція розрахованих показників у межах однієї площини для 
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комплексного врахування як зовнішніх загроз середовища, так і внутрішніх 

прогалин в управлінні.  

Досягнення поставленого завдання в контексті теми дослідження 

здійснюється шляхом інтерпретації кількісних результатів оцінки 

ефективності в межах окремих груп статистичних одиниць-конкурентів або 

лідерів на основі застосування бенчмаркінгових технік, що дозволяє 

забезпечити гнучкість системи депозитного менеджменту при таргетуванні 

та моніторингу її параметрів з огляду на кращі ринкові практики. 

До основних цілей бенчмаркінгу належать: ідентифікація 

позиціонування банку відносно конкурентів, визначення напрямків 

покращення ефективності системи депозитного менеджменту, прогнозування 

результату реалізації стратегії банку, а також перманентний моніторинг змін 

позицій банку та його конкурентів, тобто враховується не лише стратегічний, 

а й оперативний горизонт. Стратегічний аналіз лежить в основі розробки 

депозитної політики, а тактичний і оперативний застосовується для її 

поточного коригування та забезпечення реалізації адаптивної функції 

системи [76, 78]. 

У сучасній теорії управління сформувалися різні підходи до 

класифікації видів бенчмаркінгу, оскільки у якості критеріїв розподілу 

застосовуються середовище, об’єкт та суб’єкт аналізу, рівні цілей, часові 

критерії, цільова орієнтація тощо [26]. Процес бенчмаркінгових оцінок 

базується на критеріях періодичності для віддзеркалення динамічного 

характеру середовища та варіативності щодо вибору об’єктів спостереження. 

Так, другий критерій визначає розмежування двох видів бенчмаркінгу, що 

відіграють суттєву роль в контексті депозитного менеджменту: 

1) зовнішній (конкурентний) – співставлення показників діяльності різних 

банків; 2) внутрішній – передбачає, що компаративні оцінки визначаються в 

межах одного банку для різних відокремлених підрозділів.  

Унаслідок відсутності внутрішньої інформації про діяльність 

відокремлених підрозділів дане дослідження базується на результатах 
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конкурентного бенчмаркінгу, основоположним етапом якого є визначення 

сфери порівняння, тобто сукупності банків, що характеризуються 

максимальною схожістю параметрів функціонування по відношенню до 

банку і. Важливість цього етапу полягає в тому, що правильний вибір 

орієнтира дозволяє забезпечити оперативність та гнучкість системи 

депозитного менеджменту, оскільки у разі вибору недосяжного у 

короткостроковій перспективі еталону можуть виникати дисбаланси щодо 

наявних ресурсів та потенціалу їх використання. 

Специфікація сфери порівняння може відбуватися на основі різних 

параметрів, найважливішими серед яких у розрізі конкурентного 

бенчмаркінгу є розмір банку, що формує спектр його продуктів та 

функціональне охоплення, а також походження капіталу, що визначає 

можливість доступу до джерел ресурсів та тип ринкової поведінки в 

контексті моделі бізнесу. Зазначимо, що розрахунок показників DQM та TQ 

здійснено для найбільших за обсягом активів банків України, що є 

універсальними та пропонують широкий спектр послуг, тому в якості 

додаткового критерію розподілу обрано приналежність капіталу, а 

результати аналізу можна представити у графічному вигляді на основі 

градієнтної карти, місце конкретного банку в момент часу t на площині якої 

визначається координатами за показниками DQM та TQ (рис. 3.18). 

Запропонований підхід до оцінки ефективності на основі графічної 

інтерпретації кількісних показників дозволяє виявити, що протягом 

2015 року значна частка банків зі сформованої вибірки демонструвала високі 

показники інтегральної ефективності депозитного менеджменту, тому можна 

зробити висновок, що зниження результативності депозитної діяльності за 

цей період пов’язане з посиленням негативних тенденцій інтенсивності 

впливу факторів зовнішнього середовища, на тлі яких продуктивність від 

вдосконалення управлінських практик була нижчою. 
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Рисунок 3.18 – Градієнтна карта ефективності депозитного 

менеджменту банків України за показниками DQM та TQ  станом на 

01.01.2016 [складено автором] 

 

Особливої уваги у цьому контексті потребує аналіз діяльності банків із 

російським капіталом, що (окрім ПАТ «Промінвестбанк») демонструють 

високі значення показника TD у сукупності з низьким рівнем 

результативності депозитної діяльності. Це пояснюється, з одного боку, їх 

тісною інтеграцією з материнськими компаніями, для яких притаманні високі 

стандарти ведення бізнесу, що сприяє перманентному вдосконаленню 

управлінських практик у сфері залучення коштів, а, з іншого, – шоковими 

зовнішніми імпульсами, підґрунтям до виникнення яких є невизначеність у 

геополітичних відносинах між Україною та Росією. Це призводить до 

посилення рівня недовіри та масового вилучення коштів з цих банків, тому їх 

подальше функціонування забезпечується потужною ресурсною підтримкою 

недепозитного характеру з боку материнських структур. 

Тенденції щодо зростання рівня результативності депозитної діяльності 

банків із державною участю в Україні пов’язані з інформаційною 

підтримкою цього процесу з боку владних органів. Так, дорученням Прем’єр-

міністра України від 10.04.2014  № 10874/1/1-14 право на здійснення 
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банківського обслуговування центральних органів виконавчої влади, їх 

територіальних одиниць, державних установ та підприємств закріплено 

виключно за банками з державним капіталом, проте порушення цією 

вимогою антимонопольного законодавства призвело до подальшого її 

скасування. Варто зазначити, що зміна обслуговуючого банку пов’язана зі 

значними витратами часу на оформлення та підготовку пакету документів, 

тому ймовірність переходу тих установ та підприємств, що першочергово 

виконали вимоги розпорядження, до інших банків є досить низькою, а 

процеси перерозподілу коштів юридичних осіб у банківській системі, 

ініційовані цим рішенням, створили додаткові переваги для діяльності банків 

із державною участю на депозитному ринку, тому зростання їх 

результативності меншою мірою пов’язане зі зростанням рівня ефективності 

їх депозитного менеджменту. 

Окрім цього, поле конкурентних переваг для таких банків формують 

маркетингові комунікації, оскільки рекламні кампанії цих фінансових 

посередників сфокусовані на державних гарантіях, що особливо характерно 

для ПАТ «Ощадбанк», вклади населення в якому гарантуються державою до 

відшкодування в повному обсязі. Це є додатковим аргументом для фізичних 

осіб на користь вибору депозитних продуктів цих банків при розміщенні 

коштів на рахунках. 

Рейтингові позиції на градієнтній карті за обома показниками займають 

банки з іноземним капіталом, що лідерами ринку за обсягом активів 

(ПАТ «Креді Агріколь Банк», ПАТ «Укрсиббанк», ПАТ «Райффайзен Банк 

Аваль», ПАТ «ОТП Банк») і протягом тривалого часу переймали кращі 

практики та стандарти управління у материнських компаній. Разом з цим, 

зростання показника TD спостерігається й для тих банків, які раніше не 

входили до групи найбільших (ПАТ «Кредобанк», ПАТ «Універсал Банк»), 

проте продемонстрували значні темпи зростання, основою для яких стала 

зважена та поміркована депозитна політика на основі пропозиції 

конкурентоспроможних продуктів та вдосконалення внутрішніх процедур та 
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бізнес-процесів. Зниження рівня ефективності депозитного менеджменту 

ПАТ «Укрсоцбанк» пояснюється тим, що український ринок не 

розглядається кінцевим бенефіціаром у якості ключового, про що свідчить 

класифікація дочірнього банку у структурі балансу холдингу як «актив до 

продажу» з 2013 року. 

У найбільших банків із вітчизняним капіталом спостерігається 

диверсифікація за різними квадрантами градієнтної карти, що є ознакою 

різного рівня ефективності депозитного менеджменту та результативності 

депозитної діяльності. Високі позиції характерні для ПАТ КБ «Приватбанк» 

та ПАТ «ПУМБ», що є лідерами технологічних інновацій на фінансовому 

ринку України, у той час, як інші банки цієї групи демонструють середній 

рівень за обома показниками, що актуалізує питання підвищення рівня 

ефективності їх депозитного менеджменту в контексті забезпечення 

адаптивності до умов зовнішнього середовища. 

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. При 

цьому запропоновані інструменти дозволяють проводити як структурний (у 

розрізі об’єктів спостереження), так і горизонтальний аналіз, дозволяючи 

порівнювати зміну ефективності депозитного менеджменту окремого 

суб’єкта у часі, а необхідною умовою управлінських впливів є дотримання 

балансу між вартістю впровадження нових рішень та їх потенційною 

вигодою.  

Отже, запропонований науковий підхід дозволяє виявити дуалістичні 

параметри результативності депозитної діяльності та ефективності  
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депозитного менеджменту, а також визначити потенційні шляхи їх 

підвищення. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Результатом написання третього розділу дисертаційної роботи є 

наступні висновки: 

1. На основі математичної специфікації дивергентних концепцій 

банківського бізнесу було 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. Враховуючи, що мета депозитного 

менеджменту в банку полягає не в максимізації, а в оптимізації обсягу 

залучених ресурсів та їх узгодженні з ключовими цілями діяльності інших 

підсистем в контексті реалізації загальнобанківської стратегії в цілому, 

запропоновано здійснювати узагальнену оцінку результативності депозитної 

діяльності банку на основі синтетичного показника, складові якого 

конкретизуються у розрізі вартості, строковості та ризику. 

2. Проведений аналіз факторів зовнішнього середовища за допомогою 

PEST-інструментарію, що забезпечує максимальне охоплення індикаторів 

динаміки політичних, економічних, соціальних, технологічних умов 

функціонування банку, сформував основу для застосування інструментарію 

економетричної формалізації інтенсивності їх впливу шляхом елімінації 

колінеарних факторів та зсуву значень окремих показників на основі 

виявлених часових лагів. За результатами побудови моделі панельної регресії 

сукупність зовнішніх факторів розподілено за чотирма квадрантами 

комбінаторної матриці, на основі якої визначено набір показників, що 

демонструють суттєвий ступінь впливу на результати депозитної діяльності 
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всіх банків (1-й та 2-й квадранти), у той час, як фактори, статистична 

значущість яких не підтверджена на обраній статистичній панелі даних (3-й 

та 4-й квадранти), потребують подальшого періодичного моніторингу, 

оскільки існує ймовірність прояву їх впливу у майбутніх періодах. 

3. У межах розробленого науково-методичного підходу до визначення 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту в контексті 

врахування умов функціонування банку здійснено побудову стохастичної 

фронтірної моделі, специфікація форми функціональної межі якої на основі 

транслогарифмічної функції забезпечила проведення динамічного аналізу 

депозитного менеджменту за всіма об’єктами спостереження. Інтегральний 

показник ефективності, що відповідає критеріям динамічності, 

багатофакторності, ймовірнісного характеру та 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. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в наукових 

статтях [165, 168, 169] та тезах доповідей [162, 166]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

За результатами проведеного дослідження зроблено наступні висновки: 

1. Діяльність банку супроводжується значною кількістю ризиків, 

що 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 в ході її здійснення, що виявляється 

у зміні чистого прибутку та / або власного капіталу і втраті конкурентних 

позицій. 

2. Депозитна діяльність банківських установ здійснює значний 

вплив як на показники банківської системи так і економіки в цілому. 

Депозитна діяльність повинна бути взаємопов’язаною з кредитною 

діяльністю і забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість комерційного 

банку, а також створювати умови для економічного зростання країні. 

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 в 

контексті реалізації загальнобанківської стратегії в цілому.  

3. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що за весь 

аналізований період на формування депозитних ресурсів різнею 

інтенсивністю впливають фактори зовнішнього середовища. 
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Для формування системи депозитного менеджменту банку доведено 

доцільність застосування інтегрованої моделі  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 в контексті 

реалізації загальнобанківської стратегії в цілому за критеріями вартості, 

строковості та ризику. 

4. Визначено, що система депозитного менеджменту повинна мати 

здатність до адаптації до загроз, що генеруються зовнішнім середовищем, та 

завдяки цьому стабілізувати результати депозитної діяльності в допустимих, 

визначених стратегічними та операційними планами, межах.  

Для цього розроблено адаптивну модель системи, що 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.  

5. 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. 
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Розроблений науково-методичний підхід до формування адаптивної 

депозитної політики банку 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 з варіантів; контроль за 

реалізацією депозитної політики та оцінка її ефективності. 

6. Доведено, що реалізація всіх функцій депозитного менеджменту 

банку має передбачати: аналіз макросередовища функціонування банку з 

використанням SLEPT, STEP та PEST аналізу; комплексний аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовищ банку з використанням SNW, 

SPASE та SWOT аналізу; аналіз мікросередовища банку з використанням 

фінансового, статистичного, економіко-математичного аналізу та 

обов’язково супроводжуватись аналізом ризиків з використанням експертних 

методів, GAP-аналізу, аналізу дюрації, VAR-аналізу, стрес- та бек-

тестування. 

7. На основі математичної специфікації дивергентних концепцій 

банківського бізнесу було 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. Враховуючи, що мета депозитного 

менеджменту в банку полягає не в максимізації, а в оптимізації обсягу 

залучених ресурсів та їх узгодженні з ключовими цілями діяльності інших 

підсистем в контексті реалізації загальнобанківської стратегії в цілому, 

запропоновано здійснювати узагальнену оцінку результативності депозитної 

діяльності банку на основі синтетичного показника, складові якого 

конкретизуються у розрізі вартості, строковості та ризику. 



 

 

 

197 

8. Проведений аналіз факторів зовнішнього середовища за допомогою 

PEST-інструментарію, що забезпечує максимальне охоплення індикаторів 

динаміки політичних, економічних, соціальних, технологічних умов 

функціонування банку, сформував основу для застосування інструментарію 

економетричної формалізації інтенсивності їх впливу шляхом елімінації 

колінеарних факторів та зсуву значень окремих показників на основі 

виявлених часових лагів. За результатами побудови моделі панельної регресії 

сукупність зовнішніх факторів розподілено за чотирма квадрантами 

комбінаторної матриці, на основі якої визначено набір показників, що 

демонструють суттєвий ступінь впливу на результати депозитної діяльності 

всіх банків (1-й та 2-й квадранти), у той час, як фактори, статистична 

значущість яких не підтверджена на обраній статистичній панелі даних (3-й 

та 4-й квадранти), потребують подальшого періодичного моніторингу, 

оскільки існує ймовірність прояву їх впливу у майбутніх періодах. 

9. У межах розробленого науково-методичного підходу до визначення 

інтегрального рівня ефективності депозитного менеджменту в контексті 

врахування умов функціонування банку здійснено побудову стохастичної 

фронтірної моделі, специфікація форми функціональної межі якої на основі 

транслогарифмічної функції забезпечила проведення динамічного аналізу 

депозитного менеджменту за всіма об’єктами спостереження. Інтегральний 

показник ефективності, що відповідає критеріям динамічності, 

багатофакторності, ймовірнісного характеру та 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. 
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Додаток А 

Підходи до визначення принципів депозитної діяльності банку 

 

Таблиця А.1 – Принципи депозитної діяльності банку [узагальнено 

автором]  

З
аг

ал
ь
н

і 

Принципи Характеристика принципу 

Принцип соціально-економічної 

захищеності вкладників  

Забезпечення соціально-економічної захищеності вкладників в 

умовах інфляційних процесів (відсотки за вкладами повинні бути 

більшими за розміром інфляції); 

Принцип диверсифікації Забезпечення наявності різних форм і видів банківських депозитів, 

гарантія їх сумісності і побудова системи диверсифікації 

депозитних операцій (тобто вибір різних суб'єктів депозитних 

операцій для зниження ризиків та підвищення прибутку); 

Принцип оптимальності 

ціноутворення 

Розробка ефективних і оптимальних тактичних напрямів і методів. 

Формування оптимального обсягу залучених засобів і досягнення 

оптимального показника на практиці.  

Принцип наукової 

обґрунтованості 

Повинен ґрунтуватися на новітніх досягненнях науки та 

передового досвіду з урахуванням дії економічних законів у 

межах конкретного банку з використанням науково обґрунтованих 

методик. 

Принцип законності Депозитна діяльність здійснюється на основі банківської ліцензії 

та дотриманням нормативної бази країни. 

Принцип системної логіки Усі елементи розглядаються не ізольовано, а у взаємозв’язку і 

взаємозалежності 

Принцип цілісності Погодженість між депозитною діяльністю та банківською 

діяльністю 

Принцип ліквідності Створення і підтримка гнучкої політики при керуванні 

депозитними операціями для підтримки оперативної ліквідності 

банку 

С
п

е
ц

и
ф

іч
н

і 

Принцип прибутковості Забезпечення одержання прибутку й створення умов для 

одержання прибутку в майбутньому 

Забезпечення оптимального 

рівня витрат 

Виявлення, теоретична розробка і практичне застосування засобів 

і можливостей для скорочення величини процентних витрат по 

залученими банківськими вкладами  

Принцип різноманітності Розвиток депозитних послуг з метою залучення клієнтів та 

задоволення їх потреб 

Принцип безпеки операцій банку Принцип забезпечення банківської таємниці по операціям, 

рахункам та депозитними вкладами, що забезпечує захист 

економічних інтересів клієнта, а також підтримання оперативної 

ліквідності банку; 

Принцип забезпечення 

надійності 

Забезпечення повернення залучених ресурсів і сплату відсотків. 

Принцип узгодженості  Депозитна діяльність банку повинна розглядатися у взаємозв’язку 

та бути узгодженими з внутрішньою політикою 

Принцип збалансованості Узгодженість депозитних операцій та операцій з видачі позик за 

сумами та строками депозитів і кредитів; 

Принцип кон’юнктури  

 

Цінова політика при залученні та розміщенні коштів формується з 

урахуванням ринкової ситуації, а інструменти планування та 

прогнозування дозволяють виявляти зміну трендів 

Принцип ефективності та 

розвиток  

Результативність депозитної діяльності визначається як 

об’єктивними (некеровані зовнішні), так і суб’єктивними 

(внутрішні характеристики) факторами, тому для її максимізації 

внутрішні процеси та системи повинні знаходитися у постійному 

розвитку. 
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Додаток Б 

Підходи до класифікації депозитних ресурсів банку 

 

 

Важливість клієнта для 

банка 

 

За зовнішньоекономічною 

діяльністю 

За розміром прибутку 

За ступенем пов’язаності з 

банком 

За формою власності 
Державні 

Приватні 
 

За контрагентами 

Первинні параметри 

Юридичні особи 

 

За регіонами діяльності 

 

За оборотами по 

рахункам 
 
За величиною 

залишків по рахункам 

 

Вторинні параметри 

 

1
 р

ів
ен

ь
 (

б
а
зо

в
и

й
) 

Промисловість 

Внутрішня торгівля 

Інші галузі 

Будівництво 
 

Сільське господарство 

 

За сферою діяльності 

Майновий стан 

Вид діяльності 

Розмір доходів 

Ступінь пов’язаності з банком 

Важливість клієнта для банка 

За величиною залишків по 

рахункам 
 

За оборотами по рахункам 

 

Вторинні параметри 

 

Первинні параметри 

Фізичні особи 

Відкриття поточних  рахунків 

Відкриття строкових рахунків 
 

За інструментами залучення 

Не цінові 

За методами залучення 

Цінові 

Кількісні параметри 

Якісні параметри 

Технологія управління 

Дискретні 

Середній  

Низький  

2
 р

ів
ен

ь
 (

д
о

д
а

т
к

о
в

и
й

) 

За безперервністю формування 

Регулярні 

За мінливістю 

Високий  

Довгострокові 

Середньострокові 
 

За строком 

Короткострокові 
 

За платністю 

Умовно-безоплатні 

Стандартні 

Нестандартні 

Середні 
 
Великі 

 

За сумою 

Малі 

 

Умовно-стабільні 

Стабільні 

За стабільністю формування 

Нестабільні 

Комплексні 

Вся сукупність 

За ступенем агрегованості як 

об’єкту управління 

Індивідуальні 

Регіональна точка 

Бізнес-напрямок 

Центральний офіс 

За ієрархічним рівнем 

формування 

Структурний підрозділ 

Середній 

Значний 

За рівнем впливу на 

кінцеві цілі банку 

Незначний 

Рисунок Б.2 – Класифікація депозитних ресурсів банку [авторська 

розробка]  
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Додаток В 

Підходи до визначення термінів «ризик» та «банківський ризик» 

 

Таблиця В.1 – Визначення терміну «ризик» 

Визнвчення ризику Джерело 

Ризик - це ситуація невизначеності, неоднозначності, яка може привести як до 

позитивного, так і до негативного результату того чи іншого економічного 

впливу; це ненадійність, властива процесу вилучення прибутку; це 

невизначеність, мінливість доходів, віддачі від вкладеного капіталу; 

невизначеність, пов'язана з деякими подіями щодо майбутніх втрат на шляху до 

мети, з ймовірністю виникнення в ході реалізації рішення несприятливих 

ситуацій і наслідків 

[17–22] 

Ризик - це небезпека, загроза, що відбудуться деякі можливі події, небезпека 

виникнення збитку, збитку; це загроза того, що втрати перевищать передбачену 

прогнозом, проектом величину або доходи стануть нижче очікуваних 

[23–26; 

44] 

Ризик - це ймовірність небажаного результату, втрати господарюючим суб'єктів 

незалежно обєктом частини своїх активів, недоотримання доходів або 

виникнення додаткового тільних витрат, невдачі в якійсь справі, отримання 

несприятливого ререзультату, заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян, 

майну і навколишньому 

щей середовищі з урахуванням тяжкості цієї шкоди 

[2; 12; 

15; 27; 

28] 

Ризик - це ситуативна характеристика діяльності, що відображає невизначеність 

її результату і можливі несприятливі наслідки у випадку неуспіху;це наслідок дії 

або бездіяльності, в результаті якого існує реальна можливість отримання 

невизначених результатів, як позитивно тельно, так і негативно впливають на 

фінансово-господарську діяльність; це дія навмання без повної впевненості в 

успіху; це образ дій в умовах невизначеності, що веде в кінцевому підсумку до 

переваги успіху над невдачею; це дія, що виконується в умовах вибору, коли в 

разі неудачи існує можливість опинитися в гіршому становищі, ніж до вибору; 

це діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неизбежного 

вибору, в процесі якого є можливість кількісно і якісно оцінити ймовірність 

досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети;  

[13; 16; 

30; 31] 

Ризик - це подія або група споріднених випадкових подій, що завдають шкоди 

об'єкту; це будь-яка подія або дія, яка може несприятливих але відбитися на 

досягненні цілей і перешкодити успішній реалізації обраної стратегії; це 

ймовірність події, несподіваного для активного суб'єкта, може статися в період 

переходу суб'єкта з даної ситуації до заздалегідь певної кінцевої ситуації 

[32; 33] 

Ризик - це небезпека, можливість небажаних відхилень від поставленої мети, 

очікуваних станів майбутнього, з урахуванням яких приймаються рішення в 

теперішньому; відхилення показника ефективності від бажаного або найбільш 

прийнятного його значення; ненастання будь-яких очікуваних подій, від 

поклоніння характеристик економічного стану об'єкта від очікуваних значень 

[9; 34; 

35] 

Ризик - це оцінка ступеня реальності прийнятого рішення; рівень фінансових 

втрат 

[36] 

Ризик - це несприятливий явище, результат якого важко передбачуваний, але яке 

об'єктивно в будь-якій сфері людської діяльності 

[29] 
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Таблиця В.2 – Визначення терміну «банківський ризик» 
Визнвчення  Джерело 

Т.А. Васильєва  Кількісно оцінена ймовірність невідповідності 

обсягових, просторових та часових параметрів 

фінансових потоків банку очікуваним; яка формується 

у результаті цілеспрямованої дії або бездіяльності 

зацікавлених суб’єктів економічних відносин, що 

відбивається на зміні його фінансового стану та 

динаміки розвитку 

І.М. Парасій–Вергуненко  Під банківським ризиком розуміють можливість 

зазнати втрат у разі виникнення несприятливих для 

банку обставин 

В.Т. Севрук  Невизначеність результату банківської діяльності та 

можливі несприятливі наслідки у випадку невдачі 

Л. Бондаренко  Можливість прийняття раціонального чи 

нераціонального управлінсько- го рішення, в рамках 

якого можна дати вірогідну кількісну і/або якісну 

оцінку дії факторів і, як наслідок, отримати один з 

трьох економічних результатів: позитивний 

(прибуток), нульовий або негативний (збиток) 

М. Гаретовский  Небезпека втрат, що походить від специфіки 

банківських операцій, здійснюваних кредитними 

установами (переклад автора) 

В. Гамза  Можлива (потенційна або реальна) загроза для тих або 

інших інтересів банку (переклад автора) 

Ю. Мішальченко, І. Кроллі  Ймовірність втрати банком частини своїх коштів, 

недоотримання запланованих доходів або здійснення 

додаткових витрат в результаті проведення 

запланованих фінансових операцій (переклад автора) 

Г. Панова  Небезпека або можливість втрат банку при настанні 

певних небажаних подій (переклад автора) 

В. Подчесова  Відображають невизначеність, пов’язану з проявом 

конкурентної боротьби як між банками, так й між 

іншими учасниками ринку, що відбивається на 

сталості руху фінансових потоків та зміні обсягів 

фінансових ресурсів банку 

С. Прасолова, С. Козьменко, Ф. 

Шпиг, І. Волошко  

Вартісне вираження імовірності події, що спричиняє 

фінансові втрати 

Л. Примостка  Ймовірність недоотримання доходів або зменшення 

ринкової вартості капіталу банку внаслідок 

несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх 

чинників 

В. Севрук  Невизначеність результату банківської діяльності та 

можливі несприятливі наслідки у випадку невдачі 

М. Фастовець  Імовірність отримання доходів, менших від 

очікуваних, зниження вартості активів 

К. В. Уваров  Можливість того, що певні події, очікувані чи 

неочікувані, можуть спричинити негативний вплив на 

рівень капіталу або доходів банку 
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Додаток Г 

Підходи до класифікації ризиків депозитної діяльності   

 

Таблиця Г.1 – Класифікація ризиків депозитної діяльності  

[узагальнено автором]    

Критерії класифікації Види  депозитної діяльності  ризиків 

Рівень ризику - Ризики на макрорівні відносин (ризики банківського сектора 

економіки, пов'язані з політикою і економікою країни в цілому, її 

законодавчою базою, системою управління); 

- ризики мезорівня (ризики, що пов’язані з діяльність 

регулятора, клієнтів та конкурентів) 

- ризики на мікрорівні відносин (ризики, що охоплюють 

економіку окремо взятого банку) 

Фактори, що 

утворюють ризик 
- Зовнішні ризики (політичні, економічні, демографічні, 

соціальні, географічні); 

- внутрішні ризики (в основної та допоміжної діяльності, 

пов'язані з активами і пасивами, з якістю управління і т.д.) 

Сфера і масштаб дії 

ризику 
- Ризик, що виходить від країни; 

- ризик, пов'язаний з діяльністю певного типу банку; 

- ризик, пов'язаний з діяльністю центрів фінансової 

відповідальності 

- ризик, що виходить від банківських операцій, в тому числі: від 

групи операцій певного виду (сукупний ризик); від окремих 

операцій з певним клієнтом (індивідуальний ризик) 

Час виникнення  

 
- Ретроспективні ризики; 

- поточні ризики; 

- перспективні ризики 

Ступінь залежності 

ризику 

від банку 

- Ризик, залежний від діяльності банку (внутрішні ризики); 

- ризики, незалежні від банківської діяльності (зовнішні ризики) 

Величина ризику - Низькі ризики; 

- помірні ризики; 

- повні ризики 

Характер банківських 

продуктів, 

послуг або операцій 

- Депозитний ризик; 

- розрахунковий ризик; 

- валютний ризик; 

- операційний ризик та ін. 

Здійснення впливу - Керовані ризики; 

- частково керовані ризики; 

- некеровані ризики 

Кількісна оцінка - Ризики, що піддаються кількісній оцінці (фінансові); 

- ризики, що не піддаються кількісній оцінці; 

Фінансові наслідки - Ризик, що несе прямі фінансові наслідки; 

- ризик що несе не прямі фінансові наслідки 

Характер прояву - Ризик недоотримання прибутку; 

- ризик виникнення збитків 
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Додаток Д 

Критичний аналіз підходів вчених до структуризації факторів впливу 

на депозитну діяльність 

 

Таблиця Д.1 - Критичний аналіз підходів вчених до структуризації 

факторів впливу на депозитну діяльність [узагальнено автором]  

Фактори Р. А. 

Герасименко 

Н.А 

Абралава 

Коваль 

В.Ю. 

Коваленко 

М.О. 

Всього 

З
о

в
н

іш
н

і 
ф

а
к
то

р
и

 

Стан фінансового ринку +    1 

 Рівень інфляції +  + + 3 

Рівень банківської конкуренції 

в країні 

+ + + + 4 

Грошово-кредитна політика 

НБУ 

+  + + 3 

Фіскальна політика держави +    1 

Державна політика  +  + 2 

Законодавча база  + +  2 

Темпи зростання ВВП +   + 2 

Стан економіки країни + +  + 3 

Стан державних фінансів +    1 

Стан соціального середовища. + +  + 3 

 Рівень доходів населення + + + + 4 

Технологічний розвиток    + 1 

Система гарантування вкладів   +  1 

Наявність і рівень конкуренції 

в регіоні, сфері дії банку 

+ +   2 

 Рівень платоспроможності 

фізичних осіб в регіоні, сфері 

дії банку 

+ +   2 

Фінансовий стан юридичних 

осіб в регіоні, сфері дії банку 

+ + +  3 

Рівень довіри +  + + 3 

Інші + +   2 

В
н

у
тр

іш
н

і 
ф

ак
то

р
и

 

Склад клієнтури банку. +   + 2 

Цінова політика банку. + +  + 3 

 Збутова політика банку. + +  + 3 

 Кваліфікація і досвід 

персоналу банку. 

+   + 2 

Конкурентоспроможність і 

конкурентна позиція банку. 

+   + 2 

 Конкурентна стратегія банку. +    1 

Стан ресурсної бази банку. +    1 

Фінансова стійкість банку    + 1 

Депозитна політика    + 1 

Організаційна робота  +   1 

Інформаційні ресурси  +   1 

Матеріальні ресурси  +   1 

Інші + +   2 

Всього 23 16 8 17  
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Додаток Є 

Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують 

депозитні ресурси банку 
 

Таблиця Є.1 – Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, 

що характеризують депозитні ресурси банку 

№ Назва показника Спосіб розрахунку Характеристика показника 

1.  
Оборотність 

депозитних 

вкладень Зв

Овв
N   

Кількість оборотів, що 

здійснюють депозитні 

вкладення за певний період 

часу 

2.  

Тривалість одного 

обороту депозитних 

вкладень у днях 

(або середній 

термін зберігання 

вкладених коштів) 

n
Овв

Зв
t   

Середній термін зберігання 

вкладених коштів 

3.  
Рівень осідання 

депозитних 

вкладень Онд

ЗпЗк
Росідання


  

Рівень осідання депозитних 

вкладень 

4.  
Середній термін 

використання 

депозитів 
 


Д

tД
t

і  Характеризує вік депозиту 

5.  

Коефіцієнт 

нестабільності 

депозитів до 

запитання 
Зпр

Кнб




 

Рівень вилучених депозитів 

до запитання 

6.  

Коефіцієнт 

нестабільності 

строкових 

депозитів 




Д

Д
Кнстаб

дв  
Рівень достроково 

вилучених строкових 

депозитів 

7.  
Коефіцієнт 

використання 

депозитів Зв

Зкв
Квд   

Процент використання 

банківських депозитів у 

кредитуванні 

8.  
Рівень 

диверсифікації 

депозитів 



Д

Двел
Рдив  Кількість та питома вага 

великих депозитів 

9.  

Коефіцієнт 

трансформації 

короткострокових 

кредитів 

%1001
0

0 











К

Д
К  

Межа, в рамках якої 

можливе спрямування 

короткострокових ресурсів 

на середньо - і 

довгострокове 

кредитування 

10.  
Середня процентна 

ставка сплачена 

ПВ
ПС = ×100%

ПЗ
с  

Середній рівень витрат 

банку з оплати депозитних 

ресурсів 

11.  
Частка стійких 

депозитів у 

депозитному 

qсд = Дс/Д, 

де qсд – частка сталих депозитів у 

депозитному портфелі банку; 

Вимірює квоту стабільних 

депозитних ресурсів у 

сукупних депозитах банку 
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№ Назва показника Спосіб розрахунку Характеристика показника 

портфелі банку Дс – сума стійких депозитів 

банку; 

Д – сукупний обсяг депозитів 

банку 

12.  
Співвідношення 

стійких депозитів 

до активів банку 

асд = Дс/А, 

де асд – співвідношення стійких 

депозитів до активів банку; 

А – сукупний обсяг банківських 

активів 

Відображає ступінь фінан-

сування активів за рахунок 

стійких депозитів. Високе 

його значення свідчить про 

стабільність депозитної 

бази, яка використовується 

при проведенні активних 

операцій 

13.  

Співвідношення 

стійких депозитів 

до кредитів та 

інвестицій банку 

акі = Дс/(К+Вцп), 

де акі – співвідношення стійких 

депозитів до кредитів та 

інвестицій банку; 

К – загальний обсяг кредитних 

вкладень банку станом на 

відповідну дату; 

Вцп – загальний обсяг вкладень 

банку в цінні папери 

Характеризує можливості 

здійснення банком кредит-

них операцій та активних 

операцій банку з цінними 

паперами за рахунок 

стійких депозитів, а зрос-

тання його значення є для 

банку бажаною тенденцією 

14.  

Співвідношення 

нестабільних 

депозитів до 

активів банку 

ансд = Днс/А, 

де ансд – співвідношення неста-

більних депозитів до активів 

банку; 

А – сукупний обсяг банківських 

активів; 

Днс – сума нестабільних 

депозитів банку 

Відображає рівень 

фінансування активів банку 

за рахунок нестабільних 

депозитів. Що вищим є 

значення цього показника, 

то більше банк є залежним 

від нестабільних джерел 

депозитних ресурсів 

15.  

Співвідношення 

нестабільних де-

позитів до  кредитів     

та інвестицій банку 

анкі = Днс/(К+Вцп) 

 

Відображає  ступінь 

фінансування активів за 

рахунок нестійких 

депозитів 

16.  

Питома вага 

нестабільних 

депозитів у сукуп-

них депозитних 

ресурсах банку 

qнсд = Днс/Д, 

де qнсд – частка нестабільних 

депозитів у депозитному 

портфелі банку 

Відображає частку 

нестабільних депозитів у 

сукупних депозитах банку. 

Рекомендована тенденція 

для банку – зниження 

17.  

Співвідношення 

отриманих 

міжбанківських 

депозитів до 

сукупних активів 

банку 

амб = МБо/А, 

де амб – співвідношення 

отриманих міжбанківських 

депозитів до сукупних активів 

банку; 

МБо – обсяг залучених 

міжбанківських депозитів 

Характеризує  ступінь 

фінансування активних 

операцій банку за рахунок 

залучених депозитів від 

інших банків 

18.  
“Динамічний” 

коефіцієнт 

kд = dсд/da, 

де kд – “динамічний” коефіцієнт; 

dпд – динаміка зростання 

стабільних депозитів; 

da – динаміка зростання активів 

Свідчить про те, до якого 

ступеня зростання активів 

фінансується за рахунок 

зростання стабільних депо-

зитів. Позитивною тендер-
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№ Назва показника Спосіб розрахунку Характеристика показника 

цією для банку вважається 

зростання цього показника 

19.  

Співвідношення 

кредитів та інвес-

тицій (брутто)  

і стабільних 

депозитів 

акі(б) = Кредити та інвестиції 

(брутто)/стабільні депозити 

Характеризує забезпечення 

здійснення банком 

кредитних та інвестиційних 

(брутто) за рахунок 

стабільних депозитів 

20.  

Співвідношення 

кредитів та інвес-

тицій (нетто) і ста-

більних депозитів 

акі(н) = Кредити та інвестиції 

(нетто)/стабільні депозити 

 

Характеризує забезпечення 

здійснення банком кредит-

них та інвестиційних (нет-

то) за рахунок стабільних 

депозитів 

 

 

Таблиця Є.2  – Методика факторного аналізу процентних витрат 

Етап 
Порядок 

розрахунку 
Умовні позначення 

Методика факторного аналізу процентних витрат 

Визначення абсолютної 

зміни процентних витрат у 

звітному періоді (∆В) 

∆В = В1 – В0 
В1, В0 – відповідно процентні витрати 

звітного та базового періодів, тис. грн  

Оцінка кількісного впливу 

чинників на зміну 

процентних витрат 

∆В(З) = ∆З ∙ LBo; 

∆В(Lв) = З1 ∙ ∆LВ 

∆В(З), ∆В(Lв) – абсолютна зміна процентних 

витрат внаслідок зміни відповідних 

чинників: величини зобов’язань (В) і 

середньозваженої процентної ставки (LВ), 

тис. грн; 

∆З, ∆LВ – абсолютна зміна у звітному 

періоді чинників, що обумовлюють зміну 

процентних витрат; 

LBo – середньозважена процентна ставка, що 

сплачувалась банком за використання 

залучених позикових коштів у базовому 

періоді, у вигляді десяткового дробу; 

З1 – величина зобов’язань банку на кінець 

звітного року, тис. грн 

Оцінка загального впливу 

чинників на зміну 

процентних витрат 

∆В = ∆В(З) + ∆В(Lв) 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 – Показники стабільності депозитних ресурсів банку 

Показник Розрахунок  Умовні позначення 

Стабільності (Кі) 

Кі  =
ісер

імін

Х

Х
 

Хі мін - величина незнижуваного залишку; Xі сер - 

середній сумарний залишок на клієнтських рахунках 

за період 

Нестабільності 

(Кн) 
нK = 1- iK  Кі - коефіцієнт стабільності 

Індивідуальної 

мінливості 

mcep

mммі

m
Х

Х
k 

 

Х mммі - мінімальний залишок за аналізований 

період; Х mсер - середній залишок за аналізований 

період 

Загальної 

мінливості 

Відношення середнього квадратичного відхилення суми залишків за 

всіма рахунками до середнього значення цієї суми за період 

Рівня осідання або 

відтоку коштів 
H

XX
K

pk 
0

 

Х к (р) - відповідно, залишки коштів на кінець та 

початок періоду; Н - оборот по надходженню коштів 

на рахунки за період 

 

  

Таблиця Е. 2– Застосування інструментарію статистики для аналізу 

депозитних ресурсів банку  

Показник Технологія розрахунку Призначення 

Середньоквадратичне 

відхилення  в 

інтервалі періоду t, що 

аналізується 

 



n

t

tt pRR
1

2



 

оцінка рівномірності надходжень 

депозитних ресурсів банку, що 

визначає їх мінливість. 

σ притік > σ  відтік: ризик 

нерівномірності низький; 

σ притік = σ відтік: ризик 

нерівномірності середній; 

σ притік < σ відтік: ризик 

нерівномірності високий. 

Коефіцієнт варіації CV 
R

СV



 

визначення рівня мінливості 

обсягів різних видів депозитних 

ресурсів банку у часі, якщо 

показники їх середнього обсягу 

різняться між собою. 

Коефіцієнт 

синхронності  











 













 

 НГП

t

ПГП

t
n

t

в

НГПНГППГППГП
P

1  

визначення синхронності 

формування депозитних ресурсів 

банку в періоді часу, що 

аналізується. 

При КС = 1 – ризик 

несинхронності низький; 

При КС 0 < r < 0,999– ризик 

несинхронності середній; 

При КС < 0 – ризик 

несинхронності високий. 
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Індекс  сезонності 

депозитних ресурсів 

банку сезy
 

iссе

i
сез

y

y
y ~

~


 

визначення сезонності депозитних 

ресурсів банку 

Середнє квадратичне 

відхилення індексів  

сезонності  (у %) сез
 12

)100(
12

1

2




 i

сез

сез

I


 

узагальнююча характеристика 

сили сезонних коливань 

депозитних ресурсів банку 

Умовні позначення: 

Rt – значення обсягу депозитних ресурсів банку в інтервалі періоду t, що аналізується;  

R  – середнє значення депозитних ресурсів банку за інтервалами періоду часу, що 

аналізується;  

рt – частка інтервалу t в періоді, що аналізується;  

n – кількість інтервалів у періоді, що аналізується; 

Pв – ймовірність виникнення відхилення депозитних ресурсів банку від їх середнього 

значення, в періоді, що аналізується;   

ПГПt – варіанти сум позитивного грошового потоку в окремих інтервалах в періоді, що 

аналізується;   

ПГП – середня сума надходжень депозитних ресурсів банку в одному інтервалі в періоді, що 

аналізується;   

НГПt – варіанти сум відтоку  депозитних ресурсів банку в окремих інтервалах в періоді, що 

аналізується;    

НГП – середня сума відтоку депозитних ресурсів банку в одному інтервалі в періоді, що 

аналізується;   

n – кількість інтервалів у періоді, що аналізується; 

уt – середня з фактичних рівнів депозитних ресурсів банку t-го періоду;  

уісер – відповідні (вирівняні за трендом) середні значення депозитних ресурсів банку. 

 

Важливим напрямком аналізу депозитних ресурсів банку є поглиблений аналіз їх вартості, 

оскільки рівень процентних витрат банку значною мірою визначають показники його 

прибутковості. Процентні витрати залежать від середніх залишків за платними 

депозитами та від процентної ставки. Вплив цих двох факторів визначається формулою 

(2.2): 

 

                                     ДЕ = ДЕт + ДЕд,                                                (2.2) 

де ДЕ – зміна сумарних процентних витрат; 

ДЕт – зміна (приріст або зниження) процентних втрат тільки під впливом процентної 

ставки за депозитами; 

ДЕд – зміна процентних витрат тільки за рахунок середніх залишків за оплачуваними 

депозитами. 
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