
15

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питанням формування депозитної політики в Україні

до останнього часу не приділялося належної уваги. Це

пов'язано з тим, що попит на банківські послуги значно

перевищував пропозицію, висока інфляція, наявність

дешевих ресурсів — усі ці умови забезпечували високу

норму прибутку банківських операцій, змінюючи саму

природу їх ризику. А наявність ринку міжбанківського

кредитування, що добре виконує функцію рефінансуван1

ня "довгих" операцій, дозволяла банкам підтримувати

прийнятну структуру залучених коштів. Проте існуючий

механізм формування депозитної політики банку навіть

з урахуванням високого професіоналізму менеджерів і

застосування сучасних рекомендацій щодо ведення

фінансових справ, у яких береться до уваги вірогідність

негативних результатів, в Україні все ще має значний

ступінь ризику. Для мінімізації ризику і підвищення ефек1

тивності депозитної політики банку необхідно постійно

аналізувати і вдосконалювати роботу банківської уста1
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нови по залученню депозитів. Невід'ємною складовою

ефективної роботи банківських установ є наявність дос1

татньої кількості ресурсів. На сьогодні банківські уста1

нови зіткнулися з рядом проблем, які головним чином

пов'язані з ресурсною базою банку. Основними з них є

відтік коштів клієнтів з рахунків банків та здешевлення

гривні по відношенню до долара США, що в подальшо1

му породжує нестабільність їх роботи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання ефективної діяльності банків, зокрема про1

блеми залучення ресурсів та питання розробки ресурс1

ної політики досліджувались у роботах таких науковців,

як О.Д. Василик, М.І. Савлук, В.Кириленко, О.І. Лав1

рушин, Л.О. Примостка, Н.І. Версаль, В. Жупанин,

С.Л. Коваль, А.Л.Лобанова та інші. Проте існує багато

суперечностей у визначенні цих аспектів, а також важ1

ливості цих проблем для умов сучасної економіки.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Головною метою дослідження є виявлення проблем

формування депозитного портфеля комерційних банків

в умовах нестабільності депозитної бази та пошук

шляхів їх вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах сьогодення основною метою депозитних

вкладень є перенесення вартості грошей у часі, а не отри1

мання доходу. Тобто ставка по депозиту теоретично не

має перевищувати рівень інфляції у країні. Понизити

процентні ставки вдасться тільки тоді, коли рівень

інфляції буде достатньо низьким, а національна грошо1

ва одиниця — достатньо стабільною. Тож, завданням

для стабільної діяльності банків та економіки в цілому

є підтримка ресурсної бази банку на достатньому рівні.

Це сприятиме подальшій стабілізації та покращенню

ефективності діяльності банківських установ.

Ефективним методом додаткового залучення бан1

ком коштів на депозити може стати застосування ком1

плексного обслуговування клієнтури. Крім традиційно1

го кредитно1розрахункового та касового обслугову1

вання, банк надаватиме своїм клієнтам низку додат1

кових послуг [1]. Постійне розширення діапазону по1

слуг, зниження їх вартості, покращення якості кредит1

но1розрахункового та касового обслуговування, на1

дання різноманітних консультацій сприятимуть

збільшенню обсягів кредитних ресурсів банку, забез1

печуючи йому належний рівень прибутковості при

здійсненні активних операцій. Велике значення для

стимулювання депозитів має гарантування банком

цілості переданих йому коштів. Цього можна досягти

страхуванням депозитів. В Україні за рахунок депо1

зитів банків створено фонд гарантування вкладів

фізичних осіб. Депозитна політика повинна бути взає1

мопов'язаною із кредитною політикою і забезпечува1

ти реалізацію останньої. Саме такий підхід на сьогодні

може забезпечувати ліквідність, фінансову стійкість і

одночасно прибутковість комерційного банку. Якісно

розроблена депозитна політика, що має максимально

задовольняти різноманітні цільові потреби клієнтів

шляхом розробки і впровадження модифікацій окре1

мих депозитів, передбачає встановлення детально об1

міркованих параметрів депозитних продуктів. Це дасть

змогу залучати більшу кількість клієнтів, завойовува1

ти нові сегменти ринку й проводити успішну конкурен1

тну боротьбу. Ефективна депозитна політика повинна

включати заходи щодо використання мотиваційних

інструментів та підвищення привабливості вкладів шля1

хом раціонального поєднання цінових і нецінових ме1

тодів маркетингової політики; особливостей депозит1

ної політики, що зумовлюються посиленням конку1

ренції. В умовах загострення конкурентної боротьби

між комерційними банками за ресурси та ефективні

напрями їх розміщення для підтримки своєї конку1

рентоспроможності та досягнення успіхів в сфері де1

позитної діяльності, залучення нових вкладників та за1

охочення існуючих до подальшої співпраці з банком,

повинен не просто запропонувати вкладникам опти1

мальну проценту ставку за депозитом, широкий асор1

тимент депозитних послуг та якісне обслуговування, а

й мотивувати клієнтів до вкладення коштів створивши

максимально сприятливі умови за депозитними вкла1

дами, які будуть заохочувати вкладників до розміщен1

ня їх заощаджень [5]. Важливим моментом у реалізації

депозитної стратегії є залучення та утримання замож1

них клієнтів, у т. ч. фізичних осіб.

Розглянемо більш детально, які проблеми мають

банківські установи при формування депозитного пор1

тфеля. Основною проблемою по формування депозит1

ного портфеля, яка на даний момент потребує негай1

ного вирішення є відтік грошових коштів з депозитних

рахунків клієнтів, який ще називають депозитним ри1

зиком.

За класифікацією НБУ даний ризик не виділяється

в окрему категорію, проте досить багато вчених приділя1

ють увагу вивченню саме цього виду ризику. Адже іден1

тифікація ризику в подальшому дасть змогу розвинути

методи його оцінку, а, як наслідок, і методи управлін1

ня.

Так як ризик це не лише ймовірність втрати, а й ймо1

вірність отримати додаткову вигоду, то при прийнятті

обгрунтованих доцільних рішень банк зможе отримати

додаткову вигоду.

Отже для стабільної роботи банку даний ризик не1

обхідно мінімізувати та заохочувати клієнтів, щоб вони

не тільки достроково не вилучали кошти, а й після закі1

нчення строку дії договору продовжили його дію.

Також однією з проблем є недовіра клієнтів до ста1

більності та надійності роботи банків. На сучасному

етапі банківська діяльність характеризується залежні1

стю ефективної діяльності банку від наявної бездоган1

ної репутації, відгуків про високу якість обслуговуван1

ня клієнтів. Все це свідчить про необхідність орієнтації

на задоволення потреб клієнтів при одночасному дот1

риманні усіх встановлених норм ліквідності та прибут1

ковості.

Однією з проблем є формування довіри у потенцій1

ного клієнта. Сьогодні рівень довіри населення до банків

в Україні є надзвичайно низьким, і важливим аспектом

цієї проблеми є економічні наслідки підвищення довіри

до банку [2].

Ще однією проблемою для банку є диверсифікація

депозитного портфелю банку. Завдання банку полягає

в поєднанні прибутковості та стабільності ресурсної

бази, а саме: її складової — депозитів фізичних осіб.

Для більш детально аналізу проведено кластериза1

цію деяких банків за рівнем ризику. Для оцінки депо1

зитного ризику було обрано 10 банків, а саме: Приват1

банк, Укрекімбанк, Райффайзен банк аваль, Укрсиб1

банк, ОТП банк, ВТБ, Альфа1банк,Банк, Дельта Банк,

Банк Кредит Дніпро та Платинум банк.

Для розподілу даних банків за рівнем депозитного

ризику використовувалась статистика по зобов'язаннях

даних банків. Для оцінки депозитного ризику скорис1

таємось коефіцієнтом варіації, що є універсальним по1

казником при оцінці будь1якого ризику, а в нашому ви1

падку депозитного. Вихідними значеннями для його

розрахунку слугували перелічені вище показники з ре1

сурсної бази банків за період з 01.01.2010 по 01.01.2015

[3].

На основі розрахунку коефіцієнтів варіації обрані

банки умовно розподіляються на області депозитного
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ризику: область припустимого, неприпустимого і кри1

тичного ризику.

Результати кластеризації та розподілу банків за

зонами депозитного ризику представлені у наступній

таблиці.

Як видно з рисунка 1, найбільш стабільними є бан1

ки третього кластеру, адже коефіцієнти варіації стро1

кових коштів як фізичних, так і юридичних осіб банків

даного кластеру мають близькі один до

одного значення. Що стосується інших

двох кластерів, то розбіжність у значеннях

тут дещо більша.

Кожна банківська установа має свої

особливості функціонування. Депозитні

ризики обумовлені дією множини факторів

— зовнішніх та внутрішніх.

До першого кластеру увійшли банки,

які умовно можна вважати найбільш ризи1

ковими з огляду на ресурсну базу, адже

коефіцієнт варіації за всіма показниками

перевищує 50%. Можна припустити, що

ризик відтоку строкових коштів з банку

Платинум банк досить високий, адже він

знаходиться в 4 групі за класифікацією

НБУ по величині активів і не є стійким. Про1

те не можна однозначно стверджувати про

негативну дію ризику, адже, як відомо, ри1

зик може призвести як до втрат, так і до

отримання вигод.

Для підвищення стабільності депозит1

ної бази в першу чергу необхідно вжити

заходів на макрорівні, створивши сприят1

ливі умови. Це повинні бути заходи НБУ по

стабілізації грошово1кредитного та валют1

ного ринків України, які б дійсно дали змо1

гу забезпечити стабільне функціонування всього банкі1

вського сектору [4].

До них слід віднести заходи по стабілізації курсу

національної валюти до долара США та створення умов

для припливу зовнішніх інвестицій, які дали б змогу роз1

виватися підприємствам і отримані ними прибутки вкла1

дати на депозитні рахунки, чим сприяли б збільшенню

обсягу депозитного портфеля банку та розвитку на ос1

 
/       

  1 

1   91,98 75,61 70,92 59,44 

2   89,72 64,87 79,47 63,60 

  2 

3  23,57 46,75 59,53 21,33 

4 -  19,51 43,23 46,29 26,39 

5    37,21 49,46 24,98 26,15 

  3 

6  28,55 16,57 28,01 28,86 

7    10,48 16,92 7,73 20,19 

8  22,39 31,65 10,93 21,56 

9   12,30 18,73 33,18 13,40 

10   24,61 27,08 32,25 11,27 

11 "   " 32,93 29,43 30,14 24,21 

Таблиця 1. Результати кластеризації та розподілу
банківських установ за зонами депозитного ризику, %

(значення — зона припустимого ризику; значення — зона неприпустимо1

го ризику; значення — зона критично ризику.

Рис. 1. Розподіл ризику за коефіцієнтами варіації строкових коштів
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нові даних ресурсів кредитної діяльності, що є основ1

ним джерелом доходу для будь1якого банку.

Що стосується ціноутворення, то єдиним напрямом

залучення додаткових коштів юридичних та фізичних

осіб та збереження вже існуючих клієнтів, які мають

намір забрати свої кошти є підвищення депозитних ста1

вок. Проте це рішення повинно бути обгрунтованим,

адже необхідно пам'ятати, що все ж депозити не при1

носять доходу для банку.

Тому необхідно розробити модель, для кожного

банку окремо, звертаючи увагу на специфіку його діяль1

ності, яка б дала змогу оцінити, який максимальний

відсоток банк може запропонувати своєму клієнту, щоб

при цьому порівнявши доходи та витрати, отримати при1

буток.

Ще один напрям — це диференціація тарифних ста1

вок для окремих вкладників як перспективний метод

ціноутворення банківських депозитів. Адже для клієнтів,

які вже довгий час зберігають кошти в даному банку і

через несприятливі умови раптом вирішили їх забрати,

можна запропонувати підвищення дохідності за депо1

зитом. При цьому ризик зняття вкладу значно менший

порівняно з новим клієнтом.

Одним з напрямів залучення нових клієнтів та збе1

реження вже існуючих клієнтів за нестабільної еконо1

мічної ситуації є форма депозиту, яка дає змогу зняти

кошти з рахунку в будь1який момент, не втративши при

цьому нічого. Якщо клієнт зніме депозит через тиж1

день, він отримає невеликий відсоток за свої кошти,

якщо ж подовжить термін дії договору, то з кожним

наступним періодом депозитна ставка буде зростати і

в кінці терміну вкладник зможе отримати максималь1

ний відсоток. Звісно, даний вид депозиту є більш вигі1

дним для вкладника, аніж для банку через немож1

ливість планування банком своєї діяльності та підви1

щення депозитного ризику. Проте за даних економіч1

них умов це є найоптимальнішим вирішенням пробле1

ми.

Також можна запропонувати вкладнику, у якого,

наприклад, гроші перебували на тримісячному депозиті

продовжити вклад після закінчення даного терміну ще

на три місяці і при цьому дещо збільшити депозитну став1

ку за лояльність клієнта.

ВИСНОВКИ
Для мінімізації ризику і підвищення ефективності

депозитної політики банку необхідно постійно аналі1

зувати і вдосконалювати роботу банківської установи

по залученню депозитів. Як перспективний напрям

удосконалення депозитних операцій можна запропо1

нувати розширення кола депозитних рахунків клієнтів

з різноманітним режимом функціонування, що нада1

ватиме вкладникам банку додаткові можливості по ви1

користанню своїх коштів із прийнятним рівнем доходів.

З метою ефективного здійснення депозитної політики

комерційним банкам доцільно розробляти відповідний

меморандум. Для подальшого розвитку депозитних

операцій та збільшенням даного джерела в ресурсній

базі доцільно удосконалювати існуючі та впроваджу1

вати нові інструменти, методи та моделі. Аналіз про1

блем формування депозитного портфеля банків та

оцінка депозитного ризику дали можливість зробити

висновок, що для зниження ризику відтоку коштів

клієнтів, що основним ресурсом для діяльності будь1

якої банківської установи в умовах нестабільності де1

позитної бази необхідно, в першу чергу, зберегти вже

існуючих клієнтів та ввести до депозитної лінійки гнучкі

умови обслуговування депозитних вкладів. Такий

підхід зумовить зростання довіри населення і приват1

ного сектора економіки до банку. Відтак, банк зможе

нарощувати обсяги надійних депозитів та використо1

вувати ці кошти для інвестування регіональних програм

розвитку економіки.
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