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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальна економічна криза та особливості розвит�

ку банківської системи в нових умовах призвели до не�
довіри населення до банківського сектора. Це загост�
рило конкурентну боротьбу між комерційними банка�
ми та призвело до поступового зниження прибутковості
банківської діяльності. Проблема пошуку факторів
впливу на залучення депозитів залишається недостат�
ньо вивченою, що обумовлює необхідність подальших
наукових досліджень даної задачі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Рoзгляд факторів, щo впливають на залучення де�

пoзитів банком, пoв'язаний з появoю дoсліджень на пред�
мет стабільнoсті банківськoї діяльнoсті. Дослідженню ос�
новних аспектів проблеми формування банківських ре�
сурсів в Україні присвячені праці багатьох вітчизняних
економістів: М.Д. Алексеєнка, О.І. Барановського,
О.В. Васюренка, А.П. Вожжова, А.М. Мороза, М.І. Савлу�
ка та ін. Проте найчастіше у працях українських дослід�
ників розглядаються деякі аспекти формування окремих
складових банківських ресурсів, зокрема зобов'язань.
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ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянемо банк як фінансову установу, що
здійснює кредитно�депозитну діяльність. В умовах
фінансової нестабільності для забезпечення ефек�
тивної депозитної політики банки активно викори�
стовують як матеріальні, так і нематеріальні ресур�
си.

Ліквідність — як показник результату фінансової
діяльності банку дає оцінку стану активів і пасивів бан�
ку, визначає складові, які мають матеріальний вплив на
прибуток банку. Показник ліквідності дає достатню
інформацію про фінансовий стан банківської установи.
Ліквідність зменшується, якщо банк залучає велику
кількість депозитів, також дійсне і обернене тверджен�
ня.

 Гудвіл — як показник нематеріальних активів бан�
ку, оцінює нематеріальну вартість банку, описує кінце�
вий результат, а не затрати на покращення іміджу чи
привернення уваги споживачів.

Розглянути набір показників ліквідності та гуд�
вілу дозволяє диференціація кредитів і депозитів. Як
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відомо, за найпростішою класифікацією ліквідність
поділяється на ліквідність у короткостроковому, се�
редньостроковому і довгостроковому періодах.
Отже, маємо набір значень ліквідностей, які зале�
жать від типу активів і пасивів. Коефіцієнт лік�
відності показує результативність діяльності банку
через загальну оцінку стану активів та пасивів бан�
ку. Фінансовий стан банку характеризується розмі�
ром і структурою капіталу і зобов'язань та їх розмі�
щення у його активах та проявляється у рівні
ліквідності, платоспроможності і фінансовій стій�
кості.

На діяльність банку впливають зовнішні фактори,
розглянемо ті, які суттєво впливають на діяльність бан�
ківської установи:

— посилення конкуренції іноземних банків і як на�
слідок зменшення ставок по кредитах і депозитах та
відтік клієнтів до нових банківських установ;

— зміна цін на нерухомість;
— масове неповернення кредитів.
Фактори впливу на залучення депозитів можна

класифікувати за характером їх впливу при здійс�
ненні банківської діяльності на прямі та опосеред�
ковані.

Безпосередньо на рівень довіри клієнтів вплива�
ють прямі фактори. Непрямів свою чергу негативно
впливають на надійність банків, обмежуючи можли�
вості виконувати свої зобов'язання перед клієнтами,
що може призвести до неповернення клієнту вкладе�
них коштів, дострокового вилучення клієнтами своїх
ресурсів або переведення їх до інших банків. Еконо�
мічними наслідками цих факторів може бути нераці�
ональна структура депозитних ресурсів банку, що
може призвести до значних фінансових втрат. Крім
того, негативними наслідками факторів у сфері залу�
чення банком ресурсів є погіршення іміджу банку як
установи, яка спеціалізується на роботі із "чужими"
коштами [1].

Проблема залучення депозитних ресурсів загос�
трена тим, що банк ризикує підірвати довіру клієнтів
до своєї діяльності. Таке явище для одного банку
може викликати масовий відплив коштів і з інших
банків. Проблема впливу факторів, виходячи за рам�
ки банків та їх клієнтів, розповсюджується на всю
економічну систему країни, і, в результаті, пробле�
ма управління факторами впливу на депозитні ресур�
си банків набуває загальнодержавного характеру.
Отже, фактори впливу на залучення депозитних ре�
сурсів можна поділити на внутрішні та зовнішні. До
внутрішніх відносяться ті фактори, виникнення яких
безпосередньо залежить від діяльності банку. Вони
обумовлені неефективною депозитною політикою
банку, відсутністю чіткої стратегії поведінки на рин�
ку депозитних ресурсів, недостатнім рівнем марке�
тингових досліджень цього сегмента ринку банківсь�
ких послуг і недостатнім рівнем менеджменту бан�
ку, а також недосконалістю політики збуту депозит�
них послуг, організаційної структури банку та інши�
ми чинниками. Відносно цієї групи факторів банк має
можливості зменшити негативні наслідки їх впливу
шляхом попереджувальних дій щодо їх появи, або,
мінімізувавши їх прояв шляхом розробки і реалізації
відповідних заходів, які зменшать вплив того чи
іншого фактора на стан, обсяг та ціну банківських
ресурсів. Таким чином, внутрішні фактори впливу на
залучення ресурсів є керовані на рівні самої банкі�
вської установи, що дає змогу попереджувати та
мінімізувати їх негативний влив на результати діяль�
ності банку та на економічні інтереси власників де�
позитних ресурсів.

При визначенні зовнішніх факторів ризику залу�
чення ресурсів слід враховувати те, що можуть при�
єднатися й фактори, які формуються як в межах краї�
ни, так і поза її межами. Зовнішні фактори впливу в

межах країни на залучення ресурсів банку поділяють�
ся на фактори ризику макро� і мікрорівня. При виз�
наченні зовнішніх факторів, що формуються на мак�
рорівні, слід враховувати наступні моменти: переду�
мовами зовнішніх факторів можуть бути зміни в мак�
роекономічній і / або політичній ситуації в країні, дія
цих факторів впливає на рівень залучення депозитних
коштів як банку, так і його клієнтів, що розмістили
свої кошти на рахунках, такі фактори можуть впли�
вати на залучення ресурсів прямо або опосередкова�
но. Отже, визначаються можливості і методи регулю�
вання факторів виникнення депозитних ризиків бан�
ку [2].

Зовсім інша ситуація із факторами, які формують�
ся поза межами країни. Вони пов'язані зі зміною цін
на ресурси, що банк залучає на закордонних ринках,
кон'юнктурою міжнародних ринків банківських ре�
сурсів, відкритістю національної економіки країни,
зміною політики центрального банку щодо залучення
коштів вітчизняними банками на міжнародних ринках,
обмеженнями законодавства зарубіжної країни щодо
участі іноземних банків на ринку банківських ресурсів
[3].

Із практики останніх років: іноземні банки, які
входять до складу банківської системи нашої краї�
ни, як правило, не приділяють достатньо уваги ро�
боті із ресурсами населення, а розміщують більш
дешеві ресурси своєї країни в досить дорогі споживчі
кредити в Україні, що дає їм можливість заробити в
Україні надприбутки, забезпечивши ринки збуту для
своїх виробників споживчих товарів. Як наслідок,
зменшуються надходження до поточних рахунків
вітчизняних виробників, знижуються доходи певної
групи населення, що, в свою чергу, позначиться на
розмірах та структурі банківських депозитних ре�
сурсів.

ВИСНОВКИ
Отже, можна зробити висновок про те, що бан�

ківські депозитні ресурси — це кошти у націо�
нальній чи іноземній валюті, передані власником чи
третьою особою за дорученням у готівковій чи без�
готівковій формі на рахунок власника для зберіган�
ня на визначених умовах з періодичною сплатою
відсотків або без неї, та залишки коштів на рахун�
ках клієнтів.

Враховуючи рівень конкуренції на банківському
ринку, спад довіри клієнтів банкам, розгляду факторів
впливу на залучення коштів повинно приділятися більше
уваги, вони повинні розглядатись досить детально, ос�
кільки депозитні ресурси важливе джерело банку для
поповнення запасів готівки з цільовим використанням
на проведення активних операцій банку. У сучасних умо�
вах актуальність значно зростає у зв'язку з перенаси�
ченням депозитної бази банків та необхідністю її опти�
мізації. Розглянуто основні фактори впливу на залучен�
ня депозитних ресурсів банком, визначено види їх впли�
ву.
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