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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна ситуація в країні та в банківській сис-

темі, що спостерігається в останні роки, вимагає підви-
щення ефективності управління залученими ресурсами
банку. Поширення та розвиток сучасних технологій та
методологій управління за видами банківської діяль-
ності дають можливість підвищити ефективність функ-
ціонування банківської системи в цілому та через це
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SYSTEMATIC APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE BANK ATTRACTED RESOURCES

У статті проведено аналіз поглядів науковців щодо управління фінасовими ресурсами банку в цілому
та управління залученими ресурсами зокрема. Розглянуто сутність системного підходу в процесі управ-
ління залученими ресурсами банку. Проведено аналіз елементів при визначенні сутності депозитної по-
літики банку. На основі контент-аналізу надано авторське визначення сутності управління залученим
ресурсами банку; удосконалено визначення економічної категорії "механізм управління залученими ре-
сурсами" та визначено його місце і роль у системі управління залученими ресурсами банку; запропоно-
вано до впровадження в процес управління залученими ресурсами банку додаткові принципи управлін-
ня залученими ресурсами: принцип забезпечення ліквідності, принцип ієрархічності та узгодженості та
принцип оперативності; проведено порівняння сутності цінових та нецінових методів управління залу-
ченими ресурсами та визначено основні їх переваги та недоліки, розроблено порядок використання ме-
тодів та інструментів управління залученими ресурсами банку відповідно до поточного стану ресурсно-
го забезпечення та цілей розвитку банківської діяльності.

The article analyses scientists' views for both management of bank financial resources and management of
bank debt capital. In addition, we examine the system approach essence within management of bank debt capital
and analyze the elements in evaluation of essence for bank deposit policy. Relying to content analysis there was
both given author's definition for management of bank debt capital and improved the definition of economic
category "mechanism for management of bank debt capital" and determined its place in the system of
management of bank debt capital. Also, we suggested to implement some extra principles of management of
bank debt capital into its process, such as: principle of liquidity guaranteeing, hierarchy and consistency principle
and efficiency principle. Here were compared essences of price and nonprice methods for management of bank
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сприяти сталому економічному розвитку відтворюваль-
них систем в економіці країни. Виходячи з того, що
фінансовою основою банківської діяльності є залучені
ресурси, в умовах сьогодення, коли довіра до банківсь-
ких установ з боку вкладників підривається, а відтво-
рювальні процеси в економіці уповільнюються, що при-
зводить до зменшення обсягів руху коштів на поточних
та депозитних рахунках банків, управління ними набу-
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ває особливої актуальності. В таких умовах особливого
значення набуває системний підхід в управлінні залуче-
ними ресурсами банку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Слід зазначити, що проблематика наукових дослід-

жень у сфері управління ресурсами досить актуальна.
Питанням пошуку шляхів підвищення ефективності
управління залученими ресурсами банку відведене клю-
чове місце в наукових дослідженнях вітчизняних і зару-
біжних науковців. Виходячи зі стану розвитку економіки
та банківської ситеми України, дослідження стану уп-
равління залученими ресурсами банку постійно знахо-
диться в полі зору сучасних науковців-економістів Ук-
раїни. Так, у рамках спеціальності "Гроші, фінанси і кре-
дит" досліджувались питання управління ресурсами бан-
ку: за даними бази авторефератів Національної бібліо-
теки України імені В.І. Вернадського починаючи з 2000
року в Україні було захищено 3 докторські дисертації
(Вожжов А.П. [6], Кузнєцова Л.В. [19], Азаренкова Г.М.
[1]) та 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кан-
дидата економічних наук (Борисенко І. І. [4], Грищенко
О.О. [9], Гулієв У.Р. [10], Дмитрієва О.А. [11], Довгань
Ж.М. [12], Землячов С.В. [13], Кожель Н.О. [17], Музич-
ка О.М. [23], Павлюк С.М. [24], Панасенко Г.О. [25], Ру-
син Р.С. [28], Сюркало Б.І. [30], Торяник Ж.І. [31], Фе-
досік І.М. [32]).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є дослідження сутності системного

підходу в управлінні залученими ресурсами банку.
Об'єкт дослідження — процес управління залучени-

ми ресурсами банку як система.
Предмет дослідження — системний підхід та його

елементи в управлінні залученими ресурсами банку.
Інформаційною базою дослідження є теоретичні за-

сади та методичне забезпечення щодо організації та ви-
користання системного підходу в управлінні фінансо-
вими ресурсами банку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Тематика наукових досліджень у сфері управління

залученими ресурсами варіює, проте, через пріоритет-
ну важливість залучених ресурсів, науковці досліджу-
ють певні питання, що стосуються формування та роз-
поділу ресурсів, або в цілому присвячують свої праці уп-
равлінню певною частиною залучених ресурсів таких, як
депозити, або управлінню пасивами банку в цілому.
Організація банківського бізнесу в цілому та управлін-
ня залученими ресурсами зокрема потребує як менедж-
менту з точки зору організації соціально-економічних
процесів на мікрорівні, так і здійснення фінансового ме-
неджменту з метою управління фінансовими потоками
в банку.

Діяльність банку в загальному вигляді представляє
собою систему з двох підсистем: підсистема, що здійснює
управління та підсистема, на яку спрямовано управлін-
ня.

Залучені ресурси займають найбільшу питому вагу
в ресурсах банку і є основою банківської діяльності. Бан-
ківська діяльність принципово відрізняється від діяль-
ності підприємства через те, що роль предмету праці ви-
конують фінансові ресурси, саме на них спрямована дія
найманої праці. При чому змінюється і класичний лан-
цюжок "гроші — товар — *гроші". В банківській діяль-
ності роль товару відіграють гроші, саме тому ланцю-
жок відтворювального процесу набуває вигляду "гроші
— гроші (вкладення) — *гроші".

Проведений аналіз теоретичних засад управління
фінансовими ресурсами в цілому та управління залуче-
ними ресурсами зокрема показав недостатнє опрацю-
вання фундаментальних засад цього напряму наукової
думки в сфері банківської діяльності. Недостатньо ува-
ги авторами приділено формулюванню сутності та мети
управління як фінансовими, так і залученими ресурса-
ми.

У таблиці 1 подано систематизований аналіз часто-
ти використання елементів визначення сутності управ-
ління залученими ресурсами банку в роботах науковців,
які присвячені проблематиці управління фінансовими

ресурсами банку: Васюренко О.В. [5], Коваленко М.С.
зі співавторами [15], Примостка Л.О. [27], Стойко О.Я.
[29], Шевченко Б.О. [33], Якімлюк Я.О. [35], Ярошенко
С.П. зі співавторами [36]. Як видно з проведеного ана-
лізу сутності управління залученими ресурсами (табл.
1), науковці ототожнюють "управління залученими ре-
сурсами" з процесом забезпечення банківської устано-
ви грошовими коштами клієнтів (71,4) у відповідності до
структури джерел розміщення (71,4). Лише три з семи
науковців відмічають необхідність забезпечення саме до-
статнього обсягу ресурсів і два з них наголошують на
тому, що одним із завдань процесу управління залуче-
ними ресурсами є мінімізація витрат банку.

У таблиці 2 подано результати аналізу використан-
ня елементів визначення поняття "депозитна політика",
що найчастіше використовують автори.

Як показав проведений аналіз, науковці підійшли до
визначення поняття депозитної політики з точки зору
сутності її елементів, причому на відміну від першої гру-
пи авторів (авторів, які займались дослідженням сутності
процесу управління ресурсами банку), вони не визнача-
ють її (депозитної політики) мету, а дають абстрактне
тлумачення цього процесу як виду діяльності, або сукуп-
ності заходів щодо формування депозитного портфеля
банку. Нами було запропоновано наступне авторське виз-
начення сутності поняття "управління залученим ресур-
сами банку". Управління залученими ресурсами банку —
це стратегія і тактика банку, яка включає певну систему
заходів щодо залучення фінансових ресурсів від юридич-
них та фізичних осіб, а також інших кредиторів в достат-
ньому обсязі, певної структури та при мінімальних вит-
ратах задля їх ефективного розміщення, з урахуванням
інтересів усіх учасників даного процесу. Дане визначен-
ня сформульовано на основі узагальнення та системати-
зації елементів визначення сутності управління залуче-
ними ресурсами банку та елементів визначення сутності
депозитної політики банку. При цьому ці елементи по-
дані у ієрархічній послідовності відповідно до частоти їх
згадування провідними науковцями, які присвятили свої
дослідження даній проблематиці.

Аналізуючи роботи сучасних науковців в сфері уп-
равління ресурсами банку, можна сказати, що систем-
ний підхід застосовувався ними відповідно до поставле-
них завдань щодо управління ресурсами банку в ціло-
му, чи для забезпечення формування депозитної по-
літики зокрема. Так, у своїх роботах системний підхід
використовували такі науковці, як Азаренкова Г.М. [1];
Борисенко І.І. [4]; Землячков С.В. [13]; Кожель Н.О. [17];
Кузнєцова Л.В. [19]; Павлюк С.М. [24]; Русин Р.С. [28];
Федосік І.М. [32].

Автор 

Факторне 

навантаження 
(кількість авторів) 

Залучення грошових коштів 71,4 (5) 

Відповідність структури джерел розміщенню 71,4 (5) 

Забезпечення достатнього обсягу ресурсів 42,9 (3) 

Мінімізація витрат  28,6 (2) 

 

Таблиця 1. Аналіз елементів визначення сутності
управління залученими ресурсами банку

Елемент визначення 
Факторне 

навантаження 

Залучення (коштів) вкладів, 

формування депозитного портфеля 
76,92 (10) 

Стратегія і тактика 30,77 (4) 

Система заходів 30,77 (4) 

Комбінація джерел 30,77 (4) 

Управління вкладами 23,08 (3) 

Забезпечення ліквідності та стійкості 23,08 (3) 

Використання депозитів 23,08 (3) 

Управління процесом залучення 7,69 (1) 

Формування резерву 7,69 (1) 

Таблиця 2. Аналіз елементів визначення сутності
депозитної політики банку

Джерело: розроблено автором на основі наукових робіт [2;

3; 7; 8; 18; 20; 21; 22; 26; 34].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

45www.economy.in.ua

У структурі системи управління виділяють такі ком-
поненти, як об'єкт управління; суб'єкт управління; ме-
ханізм управління; процес управління.

Об'єктом управління в межах системи управління за-
лученими ресурсами виступають залучені ресурси у всій
їх різноманітності. Так, усі управлінські рішення впли-
вають на процес формування певного обсягу, структу-
ри та якості залучених ресурсів, які формуються в бан-
ку.

Суб'єктами управління в системі управління залуче-
ними ресурсами банку виступають всі ланки та рівні
організаційної структури банку, на які покладено відпо-
відальність за формування цих ресурсів. Управління виз-
начає інструменти та спосіб їх застосування (механізм)
у процесі регулювання залучених ресурсів банку. Управ-
ління залученими ресурсами відбувається на трьох
рівнях управління: стратегічний рівень; тактичний
рівень; оперативний рівень.

На основі узагальнення думок авторів, які дослід-
жували питання сутності поняття "механізм", нами роз-
роблено удосконалене визначення економічної кате-
горії "механізм управління залученими ресурсами".
Так, на нашу думку, під механізмом управління залу-
ченими ресурсами банку слід розуміти сукупність ва-
желів впливу (принципів, методів, функцій), які вико-
ристовуються у процесі управління залученими ресур-
сами банку і які забезпечують взаємодію між двома
підсистемами: керуючою та керованою. Дане визначен-
ня, на відміну від існуючих, дає можливість визначити
місце та роль механізму в системі управління залуче-
ними ресурсами банку.

Місце та роль механізму в системі управління залу-
ченими ресурсами можна представити у вигляді схеми
(рис. 1).

Доцільно більш докладно зупинитись на принципах
управління залученими ресурсами банку. Принципи яв-
ляють собою основоположні засади, яким повинні відпо-
відати дії суб'єктів, або підпорядковуватися системи та
процеси. Дотримання встановлених принципів забезпе-
чує реалізації встановлених цілей в рамках певної сис-
теми. Ми вважаємо, що управління залученими ресур-
сами банку повинно здійснюватися на основі загальних
та специфічних принципів (рис. 2). До загальних прин-
ципів управління залученими ресурсами відносяться
принципи, які визначають єдині підходи до управління
залученими ресурсами на макро- та мікрорівнях у різних
економічних системах:

1) принцип науковості — управління залученими ре-
сурсами повинно здійснюватися із дотриманням основ-
них економічних законів та закономірностей з викорис-
танням науково-обгрунтованих методів та інструментів;

2) принцип цілеполягання (даний принцип є фунда-
ментальним в системі управління залученими ресурса-
ми банку, його сутність полягає в тому, що всі уп-
равлінські дії повинні забезпечувати досягнення певних,
встановлених цілей);

3) принцип економічності (управління залученими
ресурсами банку має здійснюватися на засадах еконо-
мічної ефективності) [15].

До специфічних принципів можна віднести принци-
пи, які визначають вимоги до діяльності банку щодо фор-
мування залучених ресурсів, бо процес залучення додат-
кових ресурсів повинен бути організований таким чи-
ном, щоб банк на будь-якому етапі залишався ліквідним,
безперервно та оперативно вирішував потребу в залу-
чених ресурсах, причому ці питання враховували б вир-
ішення всіх завдань комплексно та узгоджено між усі-
ма рівнями управління банку:

1) принцип ієрархічності та узгодженості (управлі-
ння залученими ресурсами банку повинно розподілятись
та здійснюватися на стратегічному, тактичному та опе-
ративному рівнях, узгоджено та послідовно);

2) принцип комплексності (даний принцип полягає
в тому, що управління залученими ресурсами банку по-
винно здійснюватися з урахуванням всіх факторів, які
впливають на процес формування залучених ресурсів
банку) [4; 16];

3) принцип безперервності (система управління за-
лученими ресурсами банку потребує постійного і без-
перервного управління) [16];

4) принцип адаптивності (даний принцип передбачає
гнучкість системи управління залученими ресурсами
банку в умовах динамічної зміни зовнішніх та внутрішніх
факторів) [4];

5) принцип оперативності (система управління залу-
ченими ресурсами банку має забезпечувати своєчасність
у прийнятті управлінських рішень);

6) принцип забезпечення ліквідності (даний принцип
передбачає, що формування залучених ресурсів банку
повинно здійснюватися при умові забезпечення задано-
го рівня ліквідності).

Нами було запропоновано впровадити додатково
такі принципи управління залученими ресурсами: прин-
цип забезпечення ліквідності, принцип ієрархічності та
узгодженості та принцип оперативності. Впроваджен-
ня даних принципів обумовлено тим, що:

1) впровадження принципу забезпечення ліквідності
регламентує, що формування залучених ресурсів банку
повинно відбуватись у відповідності з обсягами та стро-
ками їх розміщення в активні операції, оскільки не-
відповідність строків розміщення призведе до суттєво-
го розриву ліквідності та поставить під загрозу функ-
ціонування банку в цілому;

2) реалізація принципу ієрархічності та узгодженості
дасть змогу здійснювати управління залученими ресур-
сами банку "зверху-вниз", що дозволить забезпечити до-
сягнення поставлених цілей, причому управлінські
рішення на всіх рівнях повинні здійснюватися узгодже-
но та послідовно;

3) застосування принципу оперативності дасть змогу
здійснювати управління залученими ресурсами банку своє-
часно, що дозволить оперативно приймати управлінські
рішення у разі зміни кон'юнктури ринку фінансових ресурсів.
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Рис. 1. Місце та роль механізму в системі управління залученими ресурсами банку
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Управління залученими
ресурсами банку здійсню-
ється з використанням пев-
них методів управління, які
умовно поділяються на дві
групи: цінові та нецінові ме-
тоди. Як цінові, так і нецінові
методи управління залуче-
ними ресурсами мають як
певні переваги, так і ряд не-
доліків. Проте авторами до
сьогодні дане питання не
було достатньо досліджено.
Нами було проведено по-
рівняння сутності та інстру-
ментів цінових та нецінових
методів управління залуче-
ними ресурсами та визначе-
но основні переваги і недо-
ліки цих методів.

До переваг цінових ме-
тодів можна віднести: про-
стоту застосування методу
та низькі адміністративні ви-
трати по залученню коштів.
Основним інструментарієм
цінових методів є процентна
ставка з залучення коштів,
при чому використання да-
них інструментів не потребує
додаткових витрат і зміни умов та якості обслуговуван-
ня клієнтів банку. До недоліків цінових методів можна
віднести такі чинники: використання цінових методів не
передбачає удосконалення організації діяльності в сфері
надання банківських послуг щодо залучення ресурсів
банку; залучення додаткових ресурсів пов'язане із знач-
ним зростанням процентних витрат банку та скорочен-
ням маржі; існують певні труднощі з визначенням чут-
ливості зміни обсягів залучених ресурсів до зміни про-
центної ставки на ці ресурси; зі зниженням процентної
ставки на залучені ресурси знижується позитивне став-
лення клієнтів до банку та кількість лояльних спожи-
вачів банківських послуг; існує певний часовий лаг ре-
акції клієнтів на змінення процентної ставки на залу-
чені ресурси.

До переваг нецінових методів можна віднести на-
ступні чинники: їх застосування дає можливість підви-
щити конкурентоспроможність банку, сформувати по-
зитивний імідж банку, проводити своєчасне інформуван-
ня про нові продукти та послуги, які розробляються та
впроваджуються банком. Крім того, використання не-
цінових методів збільшує кількість лояльних клієнтів
банку та ставить нові вимоги до технічного та інформа-
ційного забезпечення банку.

Поточний стан ресурсного забезпечення банку може
перебувати у певному стані, який характеризується до-
статністю та ліквідністю ресурсів:

1) банк має достатній обсяг залучених ресурсів;
2) банк має недостатній обсяг залучених ресурсів;
3) банк має достатній обсяг залучених ресурсів, про-

те якість цих ресурсів є незадовільною (через порушен-
ня принципів залучення ресурсів, наприклад, спостері-
гається порушення принципу ефективності та оптималь-
ності).

Відповідно до стану, в якому перебувають залучені
ресурси банку у конкретний проміжок часу та цілей роз-
витку банку, керівництво банку може приймати певні уп-
равлінські рішення щодо застосування в комплексі ціно-
вих та нецінових методів управління, для підтримання
кількісного та якісного складу залучених ресурсів відпо-
відно до потреб. Дані заходи в першу чергу спрямовані
на групу ресурсів, які формують депозитний портфель
банку. У разі їх дефіциту на ринку фінансових ресурсів,
у банку приймаються рішення щодо залучення додат-
кових коштів на міжбанківському ринку кредитів та від
Національного банку України.

Так, відповідно до конкретної ситуації банком мо-
жуть бути реалізовані такі заходи з метою реалізації по-
ставлених завдань в рамках певних стратегічних цілей
(рис. 3).

ВИСНОВОК
Забезпечення ефективності управління залученими

ресурсами банку продовжує залишатися одним з най-
важливіших питань у менеджменті банківської дяль-
ності.

Результати даного дослідження дозволили прийти
до більш якісного розуміння сутності, принципів та ме-
тодів управління залученими ресурсами банку.

Науковою новизною даного дослдження є: 1) ав-
торське визначення сутності поняття "управління залу-
ченим ресурсами банку"; 2) удосконалення визначення
економічної категорії "механізм управління залучени-
ми ресурсами"; 3) запропоновані до впровадження до-
даткові принципи управління залученими ресурсами:
принцип забезпечення ліквідності, принцип ієрархіч-
ності та узгодженості та принцип оперативності; 4) роз-
роблення порядку використання методів та інструментів
управління залученими ресурсами банку відповідно до
поточного стану ресурсного забезпечення та встанов-
лених цілей розвитку банку. Серед подальших напрямів
дослідження актуальними питаннями є аналіз та удос-
коналення процесу управління залученими ресурсами
банку та вивчення питань імітаційного моделювання як
комплексного механізму управління залученими ресур-
сами банку.
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