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та переорганізації способів обслуговування клієнтів у відділеннях в 
контексті налагодження більш тісних та дружніх відносин.  

Раціональне осмислення важливості інноваційного розвитку 
банківського бізнесу, практична реалізації намічених 
інноваційних кроків безсумнівно призведе до розвитку 
банківської системи, фінансової системи та загальноекономічного 
добробуту держави в цілому.  
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ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 
БАНКУ  
 
Фінансовий ринок вимагає створення та упровадження в 

діяльність банків нових методів управління, здатних забезпечити 
достовірний контроль поточної діяльності та бачення перспектив 
прийнятих стратегічних рішень. Водночас, низка традиційних 
підходів до стратегічного управління банківським капіталом не 
приділяють належної уваги зв'язкам між визначенням цілей банку 
та заходами щодо їх реалізації, а також механізмам контролю за 
досягненням встановлених цілей.  

Оптимальним може бути підхід, згідно з яким банк 
визначається як сукупність діючих внутрішніх бізнес-процесів, 
тобто взаємопов'язаного набору повторюваних дій, що 
перетворюють вхідну інформацію в кінцевий продукт у 
відповідності з попередньо встановленими правилами. 

Одне із завдань переходу на процесно-орієнтовану 
організацію діяльності банку полягає у вирішенні проблеми 
адекватного опису діяльності з позиції складових його процесів, а 
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в майбутньому – у здійсненні оптимізації отриманих моделей, що 
складають стратегічний розвиток даної фінансово-кредитної 
установи. Проблему реалізації механізмів випереджаючого, 
повсякденного, стратегічного управління банківським капіталом 
можна вирішити шляхом реалізації збалансованої системи 
економічних показників. 

Найважливішим етапом при виробленні ефективної стратегії 
банківської установи, є стратегічний аналіз, який повинен дати 
реальну оцінку сформованих ресурсів банку і можливостей 
стосовно до стану зовнішнього середовища, в якій працює банк. 
На основі цього аналізу і повинен відбуватися раціональний вибір 
стратегій з можливого безлічі варіантів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ 
РЕСУРСІВ 
 
Основною метою депозитної політики банку є залучення 

більшого об'єму грошових коштів за найменшою ціною. Достатня 
за обсягом і належним чином збалансована ресурсна база банків є 
передумовою їх прибутковості та підтримки достатньої 
ліквідності. 

Важливим чинником зміцнення ресурсної бази банка є 
оптимізація джерел формування банківських ресурсів. Кожен 
банк повинен сформувати найефективнішу комбінацію джерел 
коштів для створення власної ресурсної бази.  

Найдешевшим джерелом залучення коштів до банків є 
залишки коштів на строкових та ощадних рахунках клієнтів.  

Переважна більшість ресурсів утворюється шляхом залучення 
коштів клієнтів у вигляді їх депозитів, динаміка залучення 
повинна відповідати умовам та динаміці розвитку ринкових 
відносин та банківської системи у країні. Процентна ставка по 
депозитам коливається від 13% до 17% залежно від терміну 
депозитів та додаткових умов (наприклад, отримання заробітної 


