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депозитними операціями банку. Пропонується застосування методу «дерева 
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Ефективна діяльність банків та масштаби їх операцій залежать від обсягу 

ресурсів, якими вони володіють. Більшість ресурсів банку формуються завдяки 



залученню коштів, більшу частину яких становлять депозити. Саме депозитні 

вклади відіграють важливу роль у формуванні ресурсної бази банку. 

Забезпечення діяльності банків необхідними обсягами депозитних ресурсів є 

пріоритетним фактором, що визначає стратегічні напрями розвитку їхньої 

діяльності та здатен забезпечити конкурентні переваги в умовах фінансової 

кризи та високого рівня ризику діяльності. Враховуючи загострення 

міжбанківської конкуренції в умовах відтоку депозитних коштів особливої 

актуальності набуває питання управління депозитними операціями банку.  

Управління депозитними операціями банку— це комплекс заходів щодо 

формування асортименту високоякісних депозитних послуг, різноманітних 

форм та методів залучення коштів з метою забезпечення стійкості та надійності 

депозитної бази для забезпечення конкурентних переваг комерційного банку на 

фінансовому ринку [4]. 

Виходячи зі специфіки депозитних операцій, основною метою їх 

здійснення, є залучення якомога більшого обсягу грошових коштів за 

найменшою ціною. Досягнення цієї мети фактично означатиме створення 

необхідних передумов і для досягнення основної мети діяльності будь-якого 

банку — одержання максимального прибутку. Для того щоб досягнути цієї 

мети, банку необхідно здійснювати планування і регулювання власних 

банківських ресурсів, забезпечувати кількісну та якісну відповідності між 

розмірами і характером наявних у розпорядженні банку коштів та напрямками і 

строками кредитних вкладень. 

Розглядаючи управління депозитними операціями як елемент банківської 

політики, слід зазначити, що мета управління депозитними операціями 

органічно пов'язана із загальними стратегічними цілями банку і узгоджується з 

ними. Загальною метою банківської політики в цілому і депозитної політики 

комерційного банку, як її елементу, є скорочення витрат, пов'язаних із 

залученням коштів, одержання прибутку від розміщення коштів вкладників, а 

також динамічний розвиток банку в напрямі збільшення обсягів і спектра 

послуг, що гарантує стабільність та зростання прибутку банку. 



Депозитна політика є однією зі складових процесу управління діяльністю 

банку. Як і управління будь-яким економічним процесом, управління 

депозитними операціями має насамперед містити в собі визначення мети й 

завдань. Депозитна політика підпорядковується загальним банківським 

вимогам, тобто поєднанню ліквідності, дохідності і ризику 

Основним моментом під час розробки депозитної політики є правила 

формулювання мети та вибір відповідних інструментів для її реалізації. При 

цьому для кожного банку насамперед мають бути цілком зрозумілі загальні 

цілі, напрямки його функціонування. Виходячи із загальної мети банку, 

визначають пріоритетні напрямки управління депозитними операціями з 

позиції прибутковості, рентабельності, ліквідності, мінімізації ризиків, 

оптимізації депозитного портфеля. 

У даному дослідженні пропонується використання комплексного підходу 

до визначення та обґрунтування напрямів підвищення ефективності депозитних 

операцій банку. Для цього, на наш погляд, доцільно застосувати метод 

побудови «дерева цілей», що надає можливість створення системи цілей, які б 

відображали особливості депозитної діяльності банку та можливості щодо її 

удосконалення.  

«Дерево цілей» — це наочне графічне зображення підпорядкованості та 

взаємозв’язку цілей, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або 

місії на підцілі, завдання та окремі дії [2]. 

Побудуємо «дерево цілей» для банківської установи, де в якості 

генеральної мети вказано підвищення ефективності управління депозитними 

операціями ( рис. 1). Тоді можемо виділити наступні підцілі, досягнення яких  

буде сприяти досягненню генеральної мети банку в даному аспекті діяльності:  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. «Дерево цілей» банку щодо підвищення ефективності управління депозитними операціями 
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1) Оптимізація депозитного портфелю. Її досягнення можливе за умови 

розв’язання наступних завдань: 

1.1. розробка нових депозитних продуктів; 

1.2. сполучення різних форм депозитів; 

1.3. збільшення частки термінових депозитів, що найбільшою мірою 

забезпечують підтримку ліквідності балансу банку. 

1.4. сегментування депозитного портфеля (за клієнтами, послугами, 

ринками). 

2) Формування гнучкої процентної політики. 

3) Удосконалення маркетингової політики стосовно депозитних 

операцій: 

3.1. проведення маркетингових досліджень ринку банківських послуг; 

3.2. розроблення ефективної маркетингової системи з наданням 

спеціальних фінансових пільг, диференційованих за ступенем значущості 

клієнта для банку. 

4) Удосконалення депозитного обслуговування клієнтів, так як це в 

першу чергу сприяє залученню депозитів: 

4.1. підвищення якості й культури обслуговування клієнтів; 

4.2. диференційований підхід до різних груп клієнтів. 

5) Забезпечення диверсифікованості суб'єктів депозитних операцій. 

Формування даної підцілі пов’язано з тим, що клієнтами, які відкривають у 

банку депозитний рахунок і, таким чином, передають кошти у тимчасове 

розпорядження банку для формування його депозитної бази можуть бути:  

приватні (фізичні) особи та їх об'єднання;  

юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, організації та 

установи незалежно від форми власності (у тому числі фінансово-кредитні 

інститути);  

бюджети та позабюджетні фонди в особі Державного казначейства. 

6) Формування оптимальної структури депозитної бази та управління 

нею. Важливим у роботі фінансового менеджера є визначення оптимальної 



структури депозитної бази й підтримка її на належному рівні. Основне 

правило під час визначення оптимальної для банку структури депозитної 

бази: вона має відповідати структурі активних операцій за сумами та 

строками. Тобто під час здійснення банківських операцій необхідно 

забезпечувати взаємозв'язок і взаємоузгодженість між депозитними 

операціями й операціями щодо видачі позичок за термінами і сумами 

депозитів і кредитних вкладень 

7) Постійний пошук шляхів та заходів зменшення процентних витрат за 

залученими ресурсами з метою підвищення прибутку. 

Отже, депозитні операції банку мають організовуватися таким чином, 

щоб максимально сприяти зростанню банківського прибутку чи створенню 

умов для отримання прибутку в майбутньому. 

Банківській установі важливо удосконалювати управління депозитними 

операціями насамперед тому, що це дає можливість регулювати, управляти, 

раціонально організовувати взаємини між банком і його клієнтами щодо 

прямого та зворотного руху коштів. Тому використання методу «дерева 

цілей» з метою підвищення ефективності депозитної діяльності банку надає 

можливість забезпечення якості управлінських рішень та стійкого розвитку 

банківської установи. 
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