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Волохата В. Є. Фактори формування депозитних ресурсів банку
Мета статті полягає у критичному огляді та вдосконаленні підходів науковців щодо класифікації факторів формування депозитних ресурсів 
банку, визначення їх вагомості в системі управління ними. У статті проаналізовано підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо класифікації 
факторів формування депозитних ресурсів банку. На основі їх критичного аналізу запропоновано класифікацію факторів формування депозит-
них ресурсів банку, яка відрізняється від існуючих узагальненим групуванням її факторів. Оскільки фактори формування депозитних ресурсів бан-
ку не є рівнозначними між собою та займають різне місце в системі управління залученими ресурсами, на основі використання методу аналізу 
ієрархій було визначено рівні їх вагомості, що дозволило не тільки їх проранжувати, а й перевірити локальні та глобальні пріоритети експертів 
на узгодженість між собою. На основі запропонованої класифікації та рівнів вагомості факторів формування депозитних ресурсів у процесі бан-
ківської діяльності можуть бути розроблені методичні підходи щодо планування, прогнозування, організації, регулювання, координації, обліку, 
аналізу, стимулювання та контролю депозитних ресурсів банку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення погли-
бленого аналізу сучасної системи управління депозитними ресурсами банку та розроблення методичних підходів щодо її вдосконалення.

Ключові слова: банк, депозитні ресурси, зовнішні фактори, внутрішні фактори, економічні фактори, фінансова стійкість банку, депозитна по-
літика, аналіз ієрархій.
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Волохатая В. Е. Факторы формирования депозитных ресурсов банка
Цель статьи заключается в критическом обзоре и усовершенство-
вании подходов ученых к классификации факторов формирования 
депозитных ресурсов банка, определение их значимости в системе 
управления ими. В статье проанализированы подходы отечественных 
и зарубежных ученых по классификации факторов формирования депо-
зитных ресурсов банка. На основе их критического анализа предложе-
на классификация факторов формирования депозитных ресурсов бан-
ка, которая отличается от существующих обобщенной группировкой 
ее факторов. Поскольку факторы формирования депозитных ресурсов 
банка не являются равнозначными между собой и занимают различ-
ное место в системе управления привлеченными ресурсами, на основе 
использования метода анализа иерархий были определены уровни их 
значимости, что позволило не только их проранжировать, но и про-
верить локальные и глобальные приоритеты экспертов на согласо-
ванность между собой. На основании предложенной классификации и 
уровней значимости факторов формирования депозитных ресурсов в 
процессе банковской деятельности могут быть разработаны мето-
дические подходы к планированию, прогнозированию, организации, ре-
гулированию, координации, учету, анализу, стимулированию и контро-
лю депозитных ресурсов банка. Перспективами дальнейших исследова-
ний в данном направлении являются проведение углубленного анализа 
современной системы управления депозитными ресурсами банка и 
разработка методических подходов по ее усовершенствованию.
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The goal of the article is to make a critical review and improvement of ap-
proaches of scientists to classification of factors of formation of deposit re-
sources of a bank, to identify their significance in the system of managing 
them. The article analyses approaches of domestic and foreign scientists on 
classification of factors of formation of deposit resources of a bank. Their 
critical analysis is used as a basis for offering a classification of factors of 
formation of deposit resources of a bank, which differs from the existing with 
a generalised grouping of its factors. Since factors of formation of deposit 
resources of a bank are not equal and take different places in the system 
of managing attracted resources, the article used the method of analysis of 
hierarchies to identify levels of their significance, which allowed both their 
ranking and also checking local and global priorities of experts for consistency 
between each other. The offered classification and levels of significance of 
factors of formation of deposit resources in the process of banking activity 
could be used as a basis for development of methodical approaches to plan-
ning, forecasting, organisation, regulation, co-ordination, accounting, analy-
sis, stimulation and control over deposit resources of a bank. The prospects 
of further studies in this direction are a conduct of a deep analysis of the 
modern system of managing deposit resources of a bank and development of 
methodical approaches on its perfection.
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nomic factors, financial stability of a bank, deposit policy, analysis of hier-
archies.
Tabl.: 5. Bibl.: 19. 

Volokhataya Viktoriya Ye.– Postgraduate Student, University of Banking of 
the National Bank of Ukraine (vul. Andrіyivska, 1, Kyiv, 04070, Ukraine)
E-mail: viktoriav78@mail.ru

Для забезпечення стабільного і надійного функціо
нування банків в Україні важливу роль відіграє 
формування науково обґрунтованої банківської 

політики, основним елементом якої є депозитна політи
ка. Це пов’язано з тим, що значна частина банківських 
ресурсів створюється саме в процесі проведення депо
зитних операцій.

Депозитна політика являє собою складне еконо
мічне явище. Її можна трактувати за трьома напрямами. 
Так, за суттю депозитна політика – це стратегія і так
тика банку в частині організації депозитного процесу. 
За діяльністю – це комплекс заходів, що має на меті 
забезпечення ліквідності банку. За оформленням – це 
документ, детальний план, керівництво до дій щодо за
лучення банківських ресурсів.
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Зміст депозитної політики проявляється в забез
печенні стабільності і стійкості банківської установи, її 
рентабельності, ліквідності і надійності, а також адек
ватності її діяльності потребам клієнтів.

Актуальність та практична значущість цього пи
тання пояснюється тим, що, якість депозитної політи
ки будьякого банку залежить e першу чергу від вибору 
прийнятних методів управління факторами, що вплива
ють на формування депозитних ресурсів.

Питанням, пов’язаним із дослідженням теоре
тичних основ формування депозитної політики банків, 
практики її реалізації та шляхів удосконалення, при
свячені роботи Білик О. І. [1], Васильченко З. М. [2], Ви
твицкого М. [3], Власенко О. О. [4], Вожжова А. П. [5], 
Гузова К. О. [6], Данилова Т. Н. [7], Дмитрієва О. А. [8], 
Дребот Н. П. [9], Зайцева О. [10], Кандєєва А. [11], Ко
жель Н. О. [12], Корнєєва В. [13], Мамонтова А. [14], Нє
ізвєстної О. В. [15], Рисіна В. В. [16], Стрілець Т. М. [17], 
Трегуба Д. В. [18].

Аналіз наукових досліджень цих авторів виявив 
неоднозначність підходів щодо класифікації факторів 
формування депозитних ресурсів банку.

Метою статті є критичний огляд та вдосконален
ня підходів щодо класифікації факторів формування де
позитних ресурсів банку та управління ними.

Об’єкт дослідження – процес формування та 
управління депозитними ресурсами банку.

Предмет дослідження – методичні підходи щодо 
класифікації факторів формування депозитних ресурсів 
банків.

Інформаційною базою дослідження є законодав
чі та нормативні акти з питань функціонування банків, 
спеціальна економічна і наукова література, матеріали 
засобів масової інформації.

У процесі огляду наукових праць вітчизняних і за
рубіжних вчених було встановлено, що на форму
вання депозитних ресурсів банку впливає багато 

різних факторів, які неоднакові за тривалістю дії; харак
терами прояву, особливостями впливу та виникнення; 
можливістю регулювання; ступенем корисності тощо. 
Найбільшого розповсюдження в системі фінансового 
менеджменту банку отримала класифікація факторів, 
які впливають на формування депозитних ресурсів за 
джерелами походження, тобто на внутрішні та зовнішні. 
Це пояснюється такими положеннями. По-перше, будь
який банк при розробленні депозитної політики врахо
вує вплив факторів на формування депозитних ресурсів. 
По-друге, внутрішні фактори формування депозитних 
ресурсів банку залежать від банківської політики, і їх
нім впливом банк може управляти. По-третє, впливати 
на зовнішні фактори формування депозитних ресурсів 
банк не в змозі. Він може прогнозувати їхню поведінку 
та має адаптуватися до їхньої дії.

Для досягнення мети в роботі було поставлено 
такі завдання:

 визначити склад внутрішніх факторів форму
вання депозитних ресурсів банку;

 з’ясувати склад зовнішніх факторів формуван
ня депозитних ресурсів банку. 

Щодо вирішення першого завдання досліджен
ня був проведений критичний огляд підходів науковців 
щодо складу факторів, які впливають на процес фор
мування і управління депозитними ресурсами. Так, О. 
І. Білик [1] стверджує, що на формування депозитних 
ресурсів банку впливають такі внутрішні фактори, як 
фактичний розмір капіталу; імідж банку на ринку депо
зитних внесків і поточних рахунків; ефективність марке
тингової, особливо конкурентної політики банку; квалі
фікація персоналу, у тому числі культура обслуговування 
клієнтів; технології, що використовуються банком, та їх 
відповідність потребам наявних і потенційних клієнтів; 
широта номенклатури послуг, що надаються клієнтам у 
процесі обслуговування їх поточних, депозитних й інших 
рахунків; фінансові можливості щодо оплати залучених 
коштів, обумовлені ефективністю їх подальшого розмі
щення; цінова політика банку; маркетингова стратегія 
банку; стабільність клієнтської бази банку.

На думку Власенко О. О. [4], найвагомішими вну
трішніми факторами, що впливають на формування 
депозитних ресурсів банку, є облікова ставка Націо
нального банку України; норматив обов’язкового резер
вування; конкуренція банків; податкове законодавство; 
економічні нормативи діяльності банків; система гаран
тування вкладів; стан і тенденції розвитку фінансового 
ринку; збільшення доходів населення (табл. 1).

Неізвестна О. В. [15] вважає, що формування депо
зитних ресурсів банку, насамперед, визначається ефек
тивністю депозитної політики; наявністю чітко визначе
ної стратегії його поведінки на ринку депозитних ресур
сів; рівнем маркетингових досліджень цього сегмента 
ринку банківських послуг і рівнем кваліфікації менедж
менту банку; досконалістю політики збуту депозитних 
послуг, комунікаційної політики їх просування на ринок, 
організаційної структури банківської установи тощо.

До внутрішніх факторів формування депозитних 
ресурсів банку Данилова Т. Н. [7] відносить недовіру 
населення до більшої частини банків країни та їх регіо
нальних структур; недобросовісну рекламу банківських 
депозитів; неякісний банківський менеджмент; наяв
ність шахрайства з боку банківського персоналу тощо.

Зайцев О. [10] підкреслює, що формування депо
зитних ресурсів банку залежить від стабільності депо
зитів;  спектру банківських послуг; цінової політики; 
клієнтури банку; кваліфікації і досвіду персоналу банку; 
обсягу витрат банку на реалізацію депозитної політики.

Узагальнюючи вищевикладене, автор цієї робо
ти вважає за необхідне внутрішні фактори, що 
впливають на формування депозитних ресурсів 

банку, згрупувати у певні групи. Це дозволить визнача
ти конкретні проблеми в депозитній діяльності банку; 
з’ясувати конкретні напрями підвищення її ефектив
ності; виявити конкретні способи, методи, прийоми 
та інструменти забезпечення стабільності та розвитку 
клієнтської бази щодо залучення депозитних ресур
сів тощо. Тобто це сприятиме вдосконаленню системи 
управління депозитними ресурсами банку в умовах мін
ливості та невизначеності ринкового середовища.

http://www.business-inform.net
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Так, наприклад, до першої групи факторів форму
вання депозитних ресурсів банку «Фінансова стійкість» 
було віднесено такі фактори, як: фактичний розмір ка
піталу; відповідність фактичних показників банківської 
діяльності економічним нормативам; якість банківсько
го менеджменту.

Визначено, що до другої групи факторів формуван
ня депозитних ресурсів комерційного банку «Депозитна 
політика» належать такі фактори, як: номенклатура депо
зитних послуг; цінова політика та витрати щодо надання 
депозитних послуг; облікова ставка Національного банку 
України; норматив обов’язкового резервування депози
тів; стабільність клієнтської бази щодо збереження гро
шових коштів; маркетингова політика та стратегія щодо 

залучення депозитів; технології, які використовуються в 
банківській діяльності щодо надання депозитних послуг.

Достатньо очевидно, що доходи населення [4]; рі
вень його довіри до ринку депозитних послуг [7]; податок 
з нарахованих доходів за депозитами [4]; стан і тенденції 
розвитку банківського ринку [4] є зовнішніми факто
рами формування депозитних ресурсів комерційного 
банку, і їхнім впливом останній управляти не в змозі. 
Він лише може прогнозувати їхню поведінку та деякою 
мірою адаптуватися до їхньої дії в умовах мінливості та 
невизначеності ринкового середовища.

У табл. 2 представлено узагальнення підходів 
вчених щодо визначення складу внутрішніх факторів 
формування депозитних ресурсів банку.

таблиця 1

Склад і характеристика внутрішніх факторів формування депозитних ресурсів банку за [4]

№ Фактор Характеристика

1 Облікова ставка Національного 
банку України Є орієнтиром для встановлення відсоткової ставки за депозитами та кредитами

2 Норматив обов’язкового резер-
вування

Впливає на обсяги залучених ресурсів за видами і за валютами у зв’язку з різною 
нормою резервування, а також на суму вільних кредитних ресурсів

3 Конкуренція банків Змушує банки розробляти нові схеми, методи і підходи в роботі з клієнтами щодо 
залучення депозитів

4 Податкове законодавство У 2015 р. планується введення 5% податок на нараховані відсотки за депозитами. 
У зв’язку з цим обсяг строкових депозитів може зменшитися

5 Економічні нормативи діяльності 
банків

Обсяг депозитів впливає на розрахунок ліквідності банку (миттєвої, коротко-
строкової та загальної)

6 Система гарантування вкладів Гарантує компенсацію депозиту, у визначеній сумі, за неплатоспроможності бан-
ку. Це підвищує довіру до банку з боку населення

7 Стан і тенденції розвитку 
фінансового ринку

Впливає як у частині залучених коштів, так і у частині розміщення коштів. 
Визначає кредитний потенціал банку і заодно розмір банківського прибутку

8 Збільшення доходів населення Приводить до збільшення депозитних вкладень за умов відсутньої альтернативи 
інвестування коштів

таблиця 2

Склад внутрішніх факторів формування депозитних ресурсів банку

№ Фактор Джерело інформації

1 2 3

1 Кваліфікація персоналу банку [1, 15, 10]

2 Фінансова стійкість банку [1, 4, 7]

2.1 Фактичний розмір капіталу банку [1]

2.2 Відповідність фактичних показників банківської діяльності економічним нормативами [4]

2.3 Якість банківського менеджменту [7]

3 Імідж банку на ринку депозитних послуг [1]

4 Система гарантування вкладів клієнтів банку [1, 4, 7, 10]

5 Депозитна політика банку [15]

5.1 Номенклатура депозитних послуг банку [1, 10]

5.2 Цінова політика банку щодо надання депозитних послуг [1, 10]

5.3 Облікова ставка Національного банку України [4]

5.4 Витрати банку щодо надання депозитних послуг [10]

5.5 Норматив обов’язкового резервування депозитів [4]

5.6 Маркетингова політика банку щодо залучення депозитів [1, 4]

5.6.1 Маркетингова стратегія банку [1, 15, 7]
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Як видно з табл. 2, фактори формування депозит
них ресурсів банку не є рівнозначними між собою, мають 
різне місце та відіграють різну роль у системі управління 
залученими ресурсами. Тому наступним завданням до
слідження є визначення рівнів вагомості факторів фор
мування депозитних ресурсів банку в системі управління 
залученими ресурсами. Для цього слід використати ме
тод аналізу ієрархій [19]. Він є найбільш доречним серед 
сучасних методів експертних оцінок, оскільки дозволяє 
не тільки проранжувати фактори формування депозит
них ресурсів банку, а й перевірити локальні та глобальні 
пріоритети експертів на узгодженість між собою.

Враховуючи те, що згідно з методом аналізу ієрар
хій для отримання достовірних результатів опитування 
кількість експертів не повинна перевищувати 7 ± 2, ав
тором цієї роботи для вирішення поставленого завдан
ня дослідження було залучено дев’ять провідних фінан
сових менеджерів банків. Це дозволило одержати такі 
результати (табл. 3).

Як видно з табл. 3, за рівнем вагомості в систе
мі системі управління залученими ресурсами фактори 
формування депозитних ресурсів банку можна проран
жувати таким чином:

 І місце: фактор «фінансова стійкість банку», 
рівень його вагомості в системі банківського 
менеджменту (РВ) становить 0,40;

 ІІ місце: фактор «імідж банку на ринку депозит
них послуг, РВ = 0,25;

 ІІІ місце: фактор «депозитна політика банку», 
РВ = 0,14;

 ІV місце: фактор «система гарантування вкла
дів клієнтів банку», РВ = 0,10;

 V місце: фактор «організаційна структура бан
ку», РВ = 0,05;

 VІ місце: фактор «кваліфікація персоналу бан
ку», РВ = 0,03;

 VІІ місце: фактор «збутова політика депозит
них послуг банку», РВ = 0,03.

Відношення узгодженості пріоритетів експертів 
відносно рівнів вагомості факторів формування депо
зитних ресурсів банку в системі системі управління за
лученими ресурсами знаходиться в рекомендованому 
інтервалі від 0 до 0,1. Це підтверджує об’єктивність та 
обґрунтованість одержаних результатів.

Не менший науковопрактичний інтерес пред
ставляє і полеміка вчених щодо складу зовніш
ніх факторів формування депозитних ресурсів 

банку. Так, Васильченко З. М. [2] до зовнішніх факто
рів, що впливають на формування депозитних ресур
сів банку, відносить рівень конкуренції в банківській 
сфері; поточну кон’юнктуру ринку; регулювання з боку 
НБУ; стан грошовокредитної системи; рівень інфляції; 
нормативноправову базу оподаткування, валютних опе
рацій, антимонопольного законодавства; рівень доходів 
населення; рівень розвитку окремих галузей, регіонів.

Дмитрієва О. А. [8] стверджує, що формування 
депозитних ресурсів банку суттєво залежить від рівня 
доходів домашнього господарства, але в реальну дію 
зміни попиту все ж таки вступали так звані фактори 
його ощадної поведінки, основними з яких є схильність 

Закінчення табл. 2

1 2 3

5.6.2 Стабільність клієнтської бази банку щодо збереження грошових коштів [1, 10]

5.7 Технології, які використовуються в банківській діяльності щодо надання депозитних послуг [1]

6 Організаційна структура банку [15]

7 Збутова політика депозитних послуг банку [15]

таблиця 3

Рівні вагомості факторів формування депозитних ресурсів банку в системі управління залученими ресурсами

№ Фактор Фі Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Вектор Ранг

1 Кваліфікація персоналу банку Ф1 1 1/8 1/7 1/5 1/6 1/3 2 0,03 6

2 Фінансова стійкість банку Ф2 8 1 3 5 4 6 9 0,40 1

3 Імідж банку на рин ку депозит-
них послуг Ф3 7 1/3 1 4 3 5 6 0,25 2

4 Система гарантування вкладів 
клієнтів банку Ф4 5 1/5 1/4 1 1/3 4 5 0,10 4

5 Депозитна політика банку Ф5 6 1/4 1/3 3 1 4 3 0,14 3

6 Організаційна структура банку Ф6 3 1/6 1/5 1/4 1/4 1 2 0,05 5

7 Збутова політика депозитних 
послуг банку Ф7 1/2 1/9 1/6 1/5 1/3 1/2 1 0,03 7

λmax = 7,60

Індекс узгодженості = 0,10

Відношення узгодженості = 0,08
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індивіда до ризику; знання основних фінансових інстру
ментів; проінформованість про можливі вкладення; до
свід фінансової поведінки у минулому; рівень довіри до 
різних фінансових інститутів та інструментів захисту їх 
з боку держави; оцінка поточної ситуації в країні й уяв
лення про її можливі зміни в майбутньому.

На думку Гузова К. О. [6], на формування депо
зитних ресурсів банку впливає загальний стан не тіль
ки економіки країни, а й регіону, в якому банк здійснює 
свою діяльність. Це стосується зовнішніх ризиків, не 
пов’язаних з роботою банку або його клієнта. Очевид
но, що в умовах кризової економіки банківська система 
не може бути сильною. Вона випробовує на собі всі тя
готи інфляції, кризи неплатежів, бюджетного дефіциту, 
падіння ВВП тощо.

При цьому Гузов К. О. [6] зазначає, що кожен банк 
визначає власну депозитну політику, з огляду на еконо
мічну, політичну, соціальну ситуацію в регіоні. Якщо банк 
не має власної депозитної політики або має депозитну 
політику невисокої якості, або не зміг довести її основні 
положення до відома конкретних виконавців, ставлячи 
тим самим під сумнів можливість її реалізації, сукупний 
ризик його банківської діяльності значно підвищується.

Мамонтов А. [14] виділяє такі зовнішні фактори 
формування депозитних ресурсів банку, як: стан фінан
сового ринку; рівень інфляції; ризики; попит на банків
ські послуги; рівень банківської конкуренції; політика 
НБУ і Мінфіну України; регіональна специфіка; стан со
ціального середовища.

Стрілець Т. М. [17] серед зовнішніх факторів фор
мування депозитних ресурсів банку виокремлює неста
більність економіки та політичної ситуації в країні; ви
соку інфляцію та швидке знецінення грошей, у тому чис
лі й на строкових депозитах; постійне зменшення рівня 
доходів абсолютної більшості населення; наявність фі
нансових інструментів з більшою привабливістю; висо
кі ризики довгострокового вкладання коштів; постійні 
зміни щодо вітчизняного законодавства, у тому числі 
того, що регулює депозитний ринок країни.

Трегуб Д. В. [18] вважає, що формування депозит
них ресурсів банку залежить від розвитку банківських 
технологій; рівня відсоткових ставок та універсалізації 
банку (табл. 4).

Автори робіт [3, 5, 9, 11 – 13, 16] відмічають, що 
на формування депозитних ресурсів банку впливають 
такі фактори, як: державна політика, спрямована на за
безпечення політичної стабільності та сталого розвитку 
національної економіки, запобігання кризових ситуацій; 
рівень інфляції, процентні ставки на депозитні послуги, 
безробіття, економічний розвиток та інфраструктура ре

гіонів; розвиток банківської системи; рівень довіри на
селення до банків і ступень його проінформованості про 
банківську діяльність; демографічна ситуація в країні.

Узагальнюючи вищевикладене, автор цієї роботи 
вважає за необхідне зовнішні фактори, що впли
вають на формування депозитних ресурсів банку, 

згрупувати в чотири групи: економічні, політичні, тех
нологічні та соціальнокультурні.

Так, наприклад, до економічних факторів форму
вання депозитних ресурсів банку було віднесено такі 
фактори, як: стан і динаміка ВВП; рівень інфляції в дер
жаві; стан грошовокредитної системи; бюджетний де
фіцит; рівень зайнятості населення; грошові доходи до
могосподарств; рівень економічного розвитку та інфра
структура окремих галузей, регіонів; процентні ставки 
конкурентів на депозитні послуги; кон’юнктура ринку 
депозитних послуг; рівень конкуренції в банківській ді
яльності; стан ринку банківських послуг; регулювання 
банківської діяльності Національного банку України.

Виявлено, що політичними факторами формуван
ня депозитних ресурсів банку є політична стабільність; 
податкове законодавство щодо надання депозитних по
слуг; валютне регулювання банківської діяльності; ан
тимонопольне регулювання банківської діяльності.

З’ясовано, що до технологічних факторів форму
вання депозитних ресурсів банку належать: рівень роз
витку технології щодо надання депозитних послуг; кон
курентоспроможність технології щодо надання депо
зитних послуг; технологічні розробки та тенденції щодо 
надання депозитних послуг.

Встановлено, що соціальнокультурними фак
торами формування депозитних ресурсів банку є стан 
соціального середовища; соціальні настанови (довіра) 
населення щодо надання депозитних послуг; проінфор
мованість населення про депозитну діяльність; демогра
фічна ситуація в державі; схильність індивіда до ризику 
у сфері депозитної діяльності.

Достатньо очевидно, що універсалізація банку [18] 
та рівень його депозитної політики [6] – це внутрішні фак
тори формування депозитних ресурсів, які залежать від 
фінансової політики банку та є об’єктом його управління.

У табл. 5 представлено узагальнення підходів уче
них щодо визначення складу зовнішніх факторів форму
вання депозитних ресурсів банку.

ВиСНоВки 
У роботі вирішено важливе науковопрактичне за

вдання щодо критичного огляду та вдосконалення підхо
дів щодо класифікації факторів формування депозитних 

таблиця 4

Склад і характеристика зовнішніх факторів формування депозитних ресурсів банку за [18]

№ Фактор Характеристика

1 Розвиток банківських технологій Поява глобальних комунікацій, комп’ютеризація, розвиток дистанційного обслу-
говування ліквідує територіальну прив’язку клієнта банку

2 Рівень відсоткових ставок Депозити мігрують з банку в банк за більш вигідними відсотковими ставками

3 Універсалізація банку Орієнтація банку на надання широкого  спектру банківських послуг
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таблиця 5

Склад зовнішніх факторів формування депозитних ресурсів банку

№ Група факторів Фактор Джерело інформації

1 Економічні

Стан та динаміка ВВП [6]

Рівень інфляції в державі [2 – 3, 5 – 6, 9, 11 – 14, 16 – 17]

Стан грошово-кредитної системи [2]

Бюджетний дефіцит [6]

Рівень зайнятості населення [3, 5, 9, 11 – 13, 16]

Грошові доходи домогосподарств [2, 17]

Рівень економічного розвитку та інфраструктура окремих 
галузей, регіонів [2, 3, 5 – 6, 9, 11 – 14, 16]

Процентні ставки конкурентів на депозитні послуги [3, 5, 9, 11 – 13, 16, 18]

Кон’юнктура ринку депозитних послуг [2, 14]

Рівень конкуренції в банківській діяльності [2, 14]

Стан ринку банківських послуг [3, 5 – 6, 8 – 9, 11 – 14, 16 – 17]

Регулювання банківської діяльності НБУ [2, 3, 5, 9, 11 – 14, 16]

2 Політичні

Політична стабільність [3, 5, 9, 11 – 13, 16]

Податкове законодавство щодо надання депозитних послуг [2, 17]

Валютне регулювання банківської діяльності [2, 17]

Антимонопольне регулювання банківської діяльності [2, 17]

3 Технологічні

Рівень розвитку технології щодо надання депозитних послуг [18]

Конкурентоспроможність технології щодо надання депозит-
них послуг [18]

Технологічні розробки та тенденції щодо надання депозит-
них послуг [18]

4 Соціально-культурні

Стан соціального середовища [14]

Соціальні настанови (довіра) населення щодо надання депо-
зитних послуг [3, 5, 8 – 9, 11 – 13, 16]

Проінформованість населення про депозитну діяльність [3, 5, 8 – 9, 11 – 13, 16]

Демографічна ситуація в державі [3, 5, 9, 11 – 13, 16]

Схильність індивіда до ризику в сфері депозитної діяльності [8, 14, 17]

ресурсів банку. Запропонована класифікація потребує 
розробки спеціальної методики оцінки їхнього впливу 
на ефективність та стабільність банківської діяльності в 
умовах мінливості та невизначеності ринкового середо
вища, що є предметом подальшого дослідження.          
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