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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

Наявність достатніх джерел фінансових ресурсів є основою ефективного 

функціонування банківської системи будь-якої країни. В багатьох країнах за 

рахунок залучення заощаджень населення відбувається формування ресурсної 

бази банків.  

Важливим аспектом при вирішенні задачі формування депозитного 

портфеля є планування роботи по залученню депозитних ресурсів. Для 

забезпечення планування і управління роботою по залученню клієнтів банку 

необхідно оцінити можливу величину залишку грошових коштів, яку можуть 

забезпечити потенційні та наявні клієнти. [1]. 

Банківські ресурси, як відомо, в основному складаються із залучених 

коштів. При цьому, основна складова залучених коштів – вклади та депозити. 

Найважливішим моментом банківської роботи є формування ресурсної бази, 

яке у здійсненні банком пасивних операцій історично відігравало первинну й 

визначальну роль стосовно його активних операцій. Основна частина 

банківських ресурсів, зазвичай, утворюється в процесі проведення депозитних 

операцій банку, від ефективної й правильної організації яких залежить 

стабільність його функціонування. [2] 

На даному етапі розвитку банківської системи, дослідження організації 

обліку та контролю депозитних операцій з фізичними та юридичними особами, 

а також виявлення шляхів її вдосконалення – головний напрямок роботи для 

науковців і спеціалістів банківської справи. 

Ефективна система управління депозитним потенціалом банку є однією з 

основних умов його стабільного функціонування та забезпечення конкурентних 

переваг на ринку банківських послуг.  



Систему управління депозитним потенціалом банку слід розглядати як 

процес взаємодії та виконання певних завдань функціональними підрозділами 

банку, в ході якої забезпечується необхідний рівень депозитного потенціалу та 

ефективне його використання. [3] 

 Створення і функціонування системи управління депозитним 

потенціалом має базуватись на стратегії управління депозитним потенціалом. 

Дана стратегія повинна бути представлена у вигляді окремого внутрішнього 

документа, який визначатиме основні положення менеджменту банку щодо 

управління депозитним потенціалом та забезпечення його оптимального рівня. 

З метою оптимізації депозитного портфеля та для забезпечення більшого 

надходження коштів на строкові та ощадні депозити пропоную спрощення 

режиму функціонування відповідних рахунків, тобто порядку зарахування 

коштів на вклади, видачі готівки та перерахування з депозитних рахунків. Слід 

більш широко застосовувати строкові вклади з додатковими внесками, також 

скоротити обмеження на здійснення розрахунків із використанням коштів, що 

містяться на ощадних та строкових депозитах. У перспективі чітке 

розмежування різних видів депозитів – до запитання, строкових, ощадних – 

буде поступово зникати, що підтверджується досвідом банків розвинених країн, 

де все більше розширюється сфера застосування змішаних типів рахунків. 

Для подальшого розвитку депозитних операцій та збільшенням даного 

джерела в ресурсній базі доцільно удосконалювати існуючі та впроваджувати 

нові інструменти, методи та моделі. 
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