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ПРОБЛЕМИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНИ 

 

Сталий розвиток вітчизняної економіки як на макро-, так і на мікрорівні 

залежить від прогресу в банківській системі і, перш за все, від її  здатності ге-

нерувати необхідні обсяги кредитних ресурсів. У даний час характер банківсь-

ких ресурсів зазнає істотних змін, що пояснюється  тим, що значно змінився 

загальнодержавний фонд банківських пасивів. Створення підприємств і органі-

зацій з різними формами власності приводить до виникнення нових власників 

тимчасово вільних коштів. Це сприяє формуванню ринку кредитних ресурсів, 

що органічно входить до системи грошових відносин [1]. 

Питанням формування депозитної політики в Україні до останнього часу 

не приділялося належної уваги з боку регуляторів [2, 3]. Це пов'язано з тим, що 

попит на банківські послуги значно перевищував пропозицію, висока інфляція, 

наявність дешевих ресурсів – усі ці умови забезпечували високу норму прибут-

ку банківських операцій, змінюючи саму природу їх ризику. А наявність ринку 

міжбанківського кредитування, що добре виконує функцію рефінансування 

"довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати прийнятну структуру залу-

чених коштів [2].  

Відповідно, метою дослідження є узагальнення існуючих підходів до по-

будови депозитної політики банку як з точки зору забезпечення його ліквіднос-

ті, так і з точки зору впливу державної регуляторної політики.  

Формування ресурсної  бази у процесі здійснення банками пасивних опе-

рацій історично відіграло первинну і визначальну роль відносно до його актив-

них операцій. Основна частина банківських ресурсів утворюється у процесі 

здійснення депозитних операцій банку, від ефективної і правильної організації 

яких залежить стійкість функціонування кредитної організації. Ефективне 



 
 

управління пасивами потребує здійснення науково обґрунтованої депозитної 

політики. Специфіка даної сфери діяльності полягає у тому, що стосовно паси-

вних операцій вибір банку звичайно обмежений певною групою клієнтури, до 

якої він прив'язаний набагато більше, ніж до  позичальників.  

Гocтрo cтoїть прoблемa рoзбiжнocтi термiнiв зaлучення тa рoзмiщення 

реcурciв перед укрaїнcькими кoмерцiйними бaнкaми, тoбтo не вирiшенo 

ocтaтoчнo зaвдaння зaбезпечення лiквiднocтi тa плaтocпрoмoжнocтi. Неoбхiднo 

пiдтримувaти певне cпiввiднoшення мiж влacними i зaлученими кoштaми, 

ocкiльки нaдмiрнa нaявнicть зaлучених кoштiв збiльшує ризик i пiдвищує 

пoтенцiйну зaгрoзу неплaтocпрoмoжнocтi бaнку.  

Oдним iз нaйвaжливiших зaвдaнь для зaбезпечення екoнoмiчнoгo 

зрocтaння є фoрмувaння реcурcнoї бaзи кoмерцiйних бaнкiв. Бaнкiвcькa cиcтемa 

мaє вoлoдiти cукупнicтю реcурciв дocтaтнiх як для кредитувaння пoтoчних 

пoтреб cуб'єктiв гocпoдaрcькoї дiяльнocтi, тaк i для рoзвитку iнвеcтицiйнoї 

дiяльнocтi, фoрмувaння вiдпoвiдних резервiв i пiдтримки влacнoї лiквiднocтi. 

Oбcяг фiнaнcoвих реcурciв визнaчaє пoпит нa фiнaнcoвoму ринку й 

безпocередньo впливaє нa рoзмiр прoцентних cтaвoк як зa пacивними, тaк i зa 

aктивними oперaцiями. 

Таким чином, побудова депозитної політики банку повинна відбуватись 

на основі балансу цілей «ризик», «доходи», «клієнтська база» з урахуванням 

внутрішніх та зовнішніх впливів на діяльність банку, у т.ч. з боку державного 

регулятора, а також загальноекономічних тенденцій розвитку економіки держа-

ви та світу. 
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