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Волохата В. Є. Нецінові методи в управлінні залученими ресурсами банку
Метою статті є поглиблення теоретикометодичних положень щодо використання нецінових методів управління залученими ресурсами банку. 
Визначено переваги і недоліки цінових і нецінових методів управління залученими ресурсами. Доведено доцільність і необхідність більш широкого 
їх використання в процесі управління залученими ресурсами в умовах глобалізації, криз та підвищеного рівня конкурентної боротьби в банківсько-
му секторі. Проведено ретельний аналіз існуючих підходів щодо визначення сутності категоріального апарату нецінових методів управління 
залученими ресурсами банку, за результатами якого запропоновано авторське визначення сутності поняття «нецінові методи управління залу-
ченими ресурсами банку». Перспективи подальших напрямків дослідження вбачаються в розробках у сфері класифікації нецінових методів управ-
ління залученими ресурсами. Уточнення також потребують принципи, інструменти та особливості їх використання, процес управління за-
лученими ресурсами на основі нецінових методів, а також методичні підходи до формування стратегії банку на ринку фінансових ресурсів та ін.
Ключові слова: залучені ресурси, банк, нецінові методи управління, переваги і недоліки цінових і нецінових методів управління залученими ресурса-
ми, сутність, конкуренція, ефективність, банківський продукт, якість продукту, необхідність, доцільність, процесс.
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Волохатая В. Е. Неценовые методы в управлении привлеченными 

ресурсами банка
Целью статьи является углубление теоретикометодических поло-
жений относительно использования неценовых методов управления 
привлеченными ресурсами банка. Определены преимущества и недо-
статки ценовых и неценовых методов управления привлеченными ре-
сурсами. Доказана целесообразность и необходимость более широко-
го их использования в процессе управления привлеченными ресурсами в 
условиях глобализации, кризисов и повышенного уровня конкурентной 
борьбы в банковском секторе. Проведен тщательный анализ суще-
ствующих подходов относительно определения сущности катего-
риального аппарата неценовых методов управления привлеченными 
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привлеченными ресурсами банка». Перспективами дальнейших на-
правлений исследования являются разработки в сфере классификации 
неценовых методов управления привлеченными ресурсами. Уточнения 
требуют принципы, инструменты и особенности их использования, 
процесс управления привлеченными ресурсами на основе неценовых 
методов, а также методические подходы к формированию страте-
гии банка на рынке финансовых ресурсов и др.
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Volokhata V. Ye. The Non-Price Methods in Managing the Attracted 

Resources of Bank
The article is aimed to deepen the theoretical and methodical provisions re-
garding use of the nonprice methods of management of attracted resources 
of bank. Both advantages and disadvantages of the price and the nonprice 
methods of managing the attracted resources have been determined. The 
feasibility and need for their broader use in the management of attracted re-
sources in the context of globalization, crises, and the increased competition 
in the banking sector have been proved. A thorough analysis of the existing 
approaches to determine essence of methods of the categorical apparatus of 
the nonprice management of attracted resources of bank was carried out, 
on results of which the author’s own definition of essence of the notion of the 
«nonprice methods of management of the attracted resources of bank» was 
proposed. Prospects for future directions of research will be developments 
in the sphere of classification of the nonprice methods of managing the at-
tracted resources. A clarification will be required as to principles, tools, and 
peculiarities of their use, the process of managing the attracted resources 
based on the nonprice methods, and the methodical approaches to forma-
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У сучасних умовах найважливішою складовою еко-
номічного прогресу країни є банківський сек-
тор. Забезпечення надійного функціонування 

банківського сектора, його конкурентоспроможність і 
ефективність роботи є необхідною умовою стабільно-
го розвитку економіки держави. Фінансова стійкість, 
ефективність та надійність банківської системи визна-
чає прогрес розвитку як суб’єктів господарювання, так 
і всього реального сектора економіки. Залучені ресурси 

банку, як основне джерело формування його ресурсної 
бази, є однією з головних передумов піднесення україн-
ської економіки та вирішення проблеми підвищення ін-
вестиційної активності. Ефективність функціонування 
банків на стадії реформування вітчизняної банківської 
системи, а також масштабність обсягу їх послуг і впро-
вадження ними у свою діяльність нових банківських 
продуктів значною мірою залежать від ефективності 
управління залученими ресурсами як фінансової основи 
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банківської діяльності. Обсяг і структура залучених ре-
сурсів є основою банківської справи і головним критері-
єм, що характеризує якість роботи банку. В умовах гло-
балізації, нестабільної ситуації на фінансовому ринку, 
загального економічного спаду, зростання міжбанків-
ської конкуренції, недостатності фінансових ресурсів та 
зростання їх вартості підвищення стандартів фінансо-
вої стійкості з боку Національного банку України, удо-
сконалення процесу управління залученими ресурсами 
банку, підвищення ефективності управління ними за 
рахунок використання новітніх технологій і адекватних 
стратегій розвитку стають вкрай необхідними умовами 
для кожної банківської установи.

Традиційні системи управління, що орієнтовані 
на застосування в умовах стабільного ринку, недостат-
ньо гнучкі та інертні в умовах постійної турбулентності 
кредитно-інвестиційного простору. Тому використання 
науково обґрунтованого підходу в організації процесу 
управління ресурсами банку, який дозволяє враховува-
ти як внутрішні цілі банку, так і фактори ризику і стан 
зовнішнього економічного середовища, вимагає глибо-
кого вивчення теоретичних питань і методичних основ.

Процес управління залученими ресурсами банку 
передбачає застосування цінових і нецінових методів 
формування ресурсів банку. На сучасному етапі розви-
тку вітчизняної банківської системи в процесі управ-
ління залученими ресурсами вітчизняні банки надають 
перевагу ціновим методам управління ними, у той час 
як нецінові методи управління (на відміну від зарубіж-
них банків) широкого розповсюдження у вітчизняній 
банківській практиці ще не отримали, що призводить до 
зниження його ефективності. У таких умовах особливої 
актуальності набуває дослідження сутності, видів та 
підходів до використання в менеджменті залучених ре-
сурсів нецінових методів управління.

Метою статті є поглиблення теоретико-мето дич-
них положень щодо використання нецінових методів 
управління залученими ресурсами банку. 

Об’єкт дослідження – процес управління залуче-
ними ресурсами банку.

Предмет дослідження – теоретичні засади та ме-
тодичні підходи щодо використання нецінових методів 
в управлінні залученими ресурсами банку.

Інформаційною базою дослідження є наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених, загальна і спеціальна 
література, матеріали наукових конференцій і семінарів, 
Інтернет-ресурси з питань управління залученими ре-
сурсами банку.

Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення 
управління залученими ресурсами банку широко 
висвітлені в наукових працях як зарубіжних, так 

і вітчизняних учених: А. П. Бондаря, Є. А. Ковбасюка 
[1], С. А. Возної, К. Л. Ларіонової [4], В. Є. Волохатої [5],  
Н. В. Захарової [8], М. О. Криворученко [10], Р. В. Лав-
рова [12], А. К. Семенова, В. І. Набокова [17], Л. М. Ха-
шиєвої [23] та ін. Незважаючи на те, що з кожним роком 
кількість досліджень з банківської тематики зростає, 
у цілому проблема залишається невирішеною, спо-
стерігається недостатність конкретних організаційно-

економічних розробок, які орієнтовані на реальні умови 
банківської діяльності.

У процесі огляду наукових праць вітчизняних і за-
рубіжних учених та результатів власних досліджень з 
управління залученими ресурсами банків установлено, 
що однією з головних складових методології управлін-
ня є методи, які використовуються в процесі управ-
ління залученими ресурсами. У сучасній управлінській 
практиці всі методи, що використовуються в процесі 
управління ресурсами, прийнято поділяти на цінові та 
нецінові. Аналіз наведених досліджень і публікацій до-
вів, що більшість наукових праць присвячена висвітлен-
ню питань з використання цінових методів управління 
залученими ресурсами банку. Водночас питанням, що 
пов’язані з використанням нецінових методів управ-
ління залученими ресурсами, приділено недостатньо 
уваги, не існує однозначного трактування їх сутності, 
класифікації, інструментів, принципів, мети та особли-
востей використання.

Цінові методи управління залученими ресурсами 
у вітчизняній банківській практиці є, як прави-
ло, основою управління залученими ресурса-

ми, оскільки вони були розроблені та впроваджували-
ся в практичну діяльність більш активно, ніж нецінові 
та сприймалися як більш адекватні ринку (простота, 
низькі адміністративні витрати). Саме це і визначило їх 
широке розповсюдження. Нецінові методи за часом ви-
никнення співпадають з ціновими методами, але в бан-
ківській діяльності значно поступаються ним (більш ви-
тратні методи в порівнянні з ціновими, не дають змоги 
повною мірою впливати на обсяги залучених ресурсів 
на депозитні рахунки).

У зарубіжній банківській практиці широке розпо-
всюдження нецінових методів управління спостеріга-
лося в США після прийняття в 1933 р. Закону Гласса –  
Стігалла, яким заборонялися виплати відсотків за че-
ковими рахунками та централізовано встановлювалася 
верхня межа депозитних ставок [15]. В інших країнах 
початок поширення використання нецінових методів 
управління в банківській практиці припадає на 40–50-ті 
роки минулого століття.

Необхідність використання нецінових методів 
управління залученими ресурсами у вітчизняній банків-
ській практиці в умовах сьогодення в першу чергу обу-
мовлена загостренням конкурентної боротьби в банків-
ській сфері, оскільки підвищення процентних ставок за 
платні ресурси має певні обмеження і може спровокува-
ти зниження рівня ліквідності та прибутковості банку. 

Крім того, цінові методи управління мають цілий 
ряд недоліків, а саме:
 не враховуються організаційні засади вдоско-

налення управління щодо залучення ресурсів;
 підвищення відсоткової ставки по депозитах 

призводить до збільшення обсягів залучених 
ресурсів, але одночасно провокує і зростання 
процентних витрат;

 складність прогнозування притоку/відтоку залу-
чених ресурсів у разі зміни відсоткової ставки;
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 зменшення відсоткової ставки за депозитами 
знижує лояльність клієнтів банку;

 зміна обсягів залучених ресурсів відбувається з 
певним часовим лагом [5].

Слід відзначити, що цінові методи є важелем об-
меження обсягів залучення ресурсів у разі пере-
насичення ними ресурсної бази банку.

Водночас, нецінові методи управління впливають 
не на ціну ресурсів (відсоткову ставку), а на процес і 
умови залучення ресурсів. При використанні нецінових 
методів управління залученими ресурсами формуються 
певні умови, за допомогою яких банк спроможний отри-
мувати прибуток, не підвищуючи ціни на ресурси, або 
встановлюючи її на оптимальному, адекватному вимо-
гам фінансового ринку рівні.

Тому, незважаючи на усі переваги використання 
цінових методів, в умовах кризи або підвищення кон-
куренції банки вимушені проводити постійну роботу 
над підтриманням репутації та просуванням банків-
ських продуктів та послуг на ринок, що вирішується за 
рахунок розширення використання нецінових методів 
управління залученими ресурсами.

До переваг нецінових методів можна віднести:
 сприяння перебудові структури управління і ці-

лей банку. 
Нецінові методи управління змінюють структуру 

ресурсної політики банку, переорієнтовуючи його депо-
зитну політику на інші цілі, але зберігаючи при цьому 
рівень його прибутковості. Переорієнтація депозитної 
політики банку відбувається шляхом створення нових 
правил ведення бізнесу, при яких банк може підвищува-
ти якість банківських продуктів, удосконалювати про-
цес управління і регулювати фінансові потоки ресурсів. 
Зрозуміло, що на впровадження в процес управління 
залученими ресурсами нових правил ведення бізнесу 
може вплинути тільки сукупність нецінових методів;
 підвищення конкурентоспроможності банку;
 формування позитивного іміджу банку;
 підвищення якості банківських продуктів і по-

слуг;
 вирішальною перевагою доцільності викори-

стання нецінових методів управління залучени-
ми ресурсами банку є їх спроможність ефектив-
но діяти довгостроково. 

Саме спроможність створювати певні умови 
функціонування (правил ведення бізнесу) банку, зміню-
вати структуру процесу управління дозволяє неціновим 
методам вирішувати задачу стратегічного конт ролю та 
розвитку банку. Як визначалося раніше, за тривалістю 
свого впливу нецінові методи управління залученими 
ресурсами відрізняються від цінових методів, які більш 
розраховані на певні часові лаги і неспроможні виконати 
всі поставлені завдання з оптимізації процесу управлін-
ня. Саме довгостроковий характер дії нецінових методів 
дозволяє стверджувати про переваги їх використання в 
банківській практиці. 

Водночас, нецінові методи управління при наяв-
ності переваг мають і певні недоліки, до яких можна від-
нести: 

 більш витратний метод у порівнянні з ціновим;
 відсутність повноцінного впливу на обсяги за-

лучених ресурсів на депозитні рахунки.
Наведене свідчить, що управління залученими 

ресурсами із застосуванням цінових та нецінових ме-
тодів має відбуватися комплексно, обґрунтовано та з 
обов’язковим дотриманням принципів управління.

Визначення сутності поняття «нецінові методи 
управління» має велике значення як в організації про-
цесу управління залученими ресурсами, так і у форму-
ванні інструментарію управління окремими елементами 
залучених ресурсів.

Незважаючи на наявність значного обсягу науко-
вих розробок щодо визначення сутності поняття «не-
цінові методи управління залученими ресурсами», на 
жаль, спостерігаються значні розбіжності в трактуванні 
цього поняття, не існує цілісного підходу при його ви-
значенні.

Розглядаючи сутність поняття «нецінові методи 
управління залученими ресурсами», більшість ав-
торів: А. П. Бондар, Є. А. Ковбасюк [1], О. В. Бов-

сунівський, Л. М. Єріс [2], С. А. Возна, К. Л. Ларіонова 
[4], Н. В. Захарова [8], О. Н. Нечитайло [14], Л. О. При-
мостка [15], Е. А. Тарнай [21], М. В. Фоміних [24] та ін. 
схиляються до думки, що нецінові методи управління 
залученими ресурсами банку базуються на використан-
ні різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які пря-
мо не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок.

Схоже твердження сутності нецінових методів 
управління висловлює Р. В. Лавров [12]. Він визначає, 
що «для нецінових методів управління залученими ко-
штами характерним є застосування різноманітних при-
йомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі змі-
ною депозитних ставок».

На нашу думку, в підходах названих науковців 
при визначенні сутності нецінових методів управління 
залученими ресурсами банку не враховано те, що ви-
користання нецінових методів залежить від сектора 
ринку, який обслуговується банком, вивчення потреб 
клієнтури, розробка нових фінансових інструментів та 
операцій та ін.

Друга група авторів, до якої можна віднести таких 
учених: М. М. Криворученко [10], О. А. Кириченко, І. В. Гі - 
ленко [11], Ж. І. Торяник [22], підкреслюють важливість 
того, що нецінові методи управління базуються на мар-
кетингових дослідженнях того сектора ринку, який об-
слуговується банком, вивченні потреб клієнтури, роз-
робці нових фінансових інструментів та операцій, що 
пропонуються клієнтам. Такий підхід, на наш погляд, 
повніше характеризує сутність нецінових методів управ-
ління. Але він не враховує того, що при використанні не-
цінових методів управління залученими ресурсами може 
відбутися зміна властивостей пропонованих банківських 
продуктів, додання їм якісно нових характеристик.

В. І. Гавренкова та Ю. Г. Гудин [7] стверджують, що 
нецінові методи припускають зміну властивостей про-
дукції, додання їй якісно нових характеристик, створен-
ня нових виробів для задоволення тих самих потреб, 
пропозиції продукції, що не існувала на ринку. 
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Як показав проведений аналіз, учені підійшли до 
визначення поняття «нецінові методи управлін-
ня залученими ресурсами» з точки зору сутності 

їх елементів, причому вони не визначають мету їх (не-
цінових методів) використання, систему заходів із залу-
чення фінансових ресурсів.

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити ви-
сновок про необхідність уточнення сутності нецінових 
методів управління залученими ресурсами банку.

Для кращого розуміння сутності нецінових мето-
дів управління депозитними ресурсами слід звернутися 
до трактування сутності понять «метод», «метод управ-
ління», «метод управління залученими ресурсами».

На сучасному етапі розвитку наукової думки у фі-
лософських словниках і наукових працях учених понят-
тя «метод» визначається як: схема упорядкованих послі-
довностей операцій [3]; спосіб досягнення певної мети; 
сукупність прийомів або операцій практичного або тео-
ретичного освоєння дійсності [6]; система правил і опе-
рацій [13]; певна систематична процедура [16]; сукуп-
ність прийомів чи операцій практичного або теоретич-
ного освоєння дійсності, підпорядкованих розв’язанню 
конкретного завдання» [18]; шлях дослідження – спосіб 
організації практичного і теоретичного освоєння дій-
сності, зумовлений закономірностями відповідного 
об'єкта [20]; сукупність заходів та операцій практичних 
і теоретичних дій людини, спрямованих на пізнання 
об‘єкта; у науці – це засіб одержання нових результатів 
пізнання [23]; сукупність прийомів дослідження [25]; за-
сіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного 
завдання; сукупність прийомів або операцій практично-
го чи теоретичного засвоєння (пізнання) дійсності [27]; 
система принципів, вимог, правил, керуючись якими до-
слідник може досягти поставленої мети [28].

Узагальнюючи викладене, можна зазначити, що 
володіння методом означає для людини знання того, 
яким чином, в якій послідовності здійснювати ті чи інші 
дії для вирішення тих чи інших завдань.

Виходячи з наведеного зрозуміло, що привести 
в дію організовану систему, щоб одержати потрібний 
результат, можна лише через вплив на неї керуючого 
органу чи особи з використанням необхідних певних 
інструментів впливу, які й будуть забезпечувати досяг-
нення поставлених цілей. Такі інструменти називають 
методами управління.

Дослідженнями сутності поняття «метод управ-
ління» займалися такі провідні вчені-економісти, як:  
С. А. Возна та К. Л. Ларіонова [4], В. І. Гавренкова та 
Ю. Г. Гудин [7], О. С. Іванілов [9], Л. О Примостка [15], 
В. В. Стадник [19] та ін. Розглядаючи сутність поняття 
«метод управління», слід зауважити, що думки авторів з 
приводу цього питання дещо варіюють.

Так, на думку В. І. Гавренкової. та Ю. Г. Гудина [7], 
С. А. Возної та К. Л. Ларіонової [4], метод управління 
виступає як система способів впливу суб’єкта управлін-
ня на об’єкт для досягнення певного результату.

В інтерпретації В. В. Стадник [19] та О. С. Іваніло-
ва [9] сутність поняття «метод управління» характери-
зується як «способи впливу на окремих працівників та 

виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнен-
ня визначених менеджментом цілей».

Серед учених, які вивчали теоретичні засади 
управління депозитними ресурсами за рахунок форму-
вання депозитної політики, можна виділити таких, як:  
А. П. Бондар, Е. А. Ковбасюка [1], С. А. Возну, К. Л. Ларіо-
нову [4], В. Є. Волохату [5], Н. В. Захарову [8], М. О. Кри- 
ворученко [10], Р. В. Лаврова [12], Л. О. Примостку [15], 
Ж. І. Торяник [22], Л. М. Хашиєву [23], В. В. Шмикова 
[26] та ін.

Так, Л. М. Хашиєва [23] характеризує методи 
управління залученими ресурсами як засоби впливу на 
залучені ресурси та відносини щодо їх формування для 
реалізації стратегічних і тактичних цілей. Схоже визна-
чення сутності поняття «метод управління залученими 
ресурсами» дає Ж. І. Торяник [22], яка охарактеризувала 
метод управління залученими ресурсами банку як методи 
впливу на залучені ресурси і відносини з приводу їх фор-
мування для реалізації стратегічних і тактичних цілей.

А. П. Бондар та Е. А. Ковбасюк [1] вбачають в ме-
тодах управління залученими ресурсами «методи, що 
дозволяють забезпечити бажану структуру, обсяг і рі-
вень витрат за депозитними зобов’язаннями».

В. В. Шмиков визначає метод управління ресур-
сами банку «як елемент, функція, яка забезпечує банку 
збереження певної структури і режиму діяльності, а та-
кож реалізацію визначених програм і цілей» [26].

Виходячи з наведених визначень поняття «метод», 
«метод управління» та «метод управління залуче-
ними ресурсами», ряд науковців сформулювали 

визначення поняття «управління залученими ресурса-
ми банку». Але серед авторів немає єдності в підходах 
до визначення поняття управління депозитними опе-
раціями, залученими ресурсами. Так, Н. В. Захарова [8] 
трактує поняття управління залученими ресурсами як 
комплекс стратегічних і тактичних заходів, які здійсню-
ють комерційні банки з метою акумулювання тимчасово 
вільних грошових коштів клієнтів для створення влас-
них кредитних ресурсів. О. А. Криворученко визначає 
сутність поняття управління залученими ресурсами як 
«залучення достатнього обсягу коштів з найменшими 
витратами для фінансування тих активних операцій, які 
має намір здійснити банк» [10].

Найбільш повне визначення поняття «управління 
залученими ресурсами банку», на нашу думку, можна 
трактувати як стратегію і тактику банку, які включа-
ють систему заходів із залучення фінансових ресурсів 
від юридичних та фізичних осіб у достатньому обсязі, 
оптимальної структури та за мінімальних витрат задля 
їх ефективного розміщення, з урахуванням взаємови-
гідних інтересів усіх учасників даного процесу з метою 
формування довготривалих партнерських відносин між 
ними» [5].

З урахуванням викладених підходів, поглиблюючи 
понятійний зміст названої категорії, ми підкреслюємо, 
що «нецінові методи управління залученими ресурсами 
необхідно розглядати як стратегію і тактику банку, які 
включають систему заходів банку із залучення фінан-
сових ресурсів юридичних та фізичних осіб на основі 
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маркетингових досліджень того сектора ринку, який 
обслуговується банком, за мінімальних затрат у достат-
ньому обсязі, оптимальної структури з використанням 
різноманітних прийомів заохочення клієнтів, що прямо 
не пов’язані зі зміною рівня депозитних ставок, з метою 
задоволення потреб клієнтури в нових високоякісних 
банківських продуктах, що пропонуються клієнтам, за-
для ефективного їх розміщення з метою довготривалих 
партнерських відносин між ними».

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що від-

сутність науково-методологічного забезпечення вико-
ристання нецінових методів у процесі управління залу-
ченими ресурсами банку за сучасних умов представляє 
потенційну загрозу ефективному функціонуванню бан-
ківських установ, їх фінансовій стійкості та надійності. 
У роботі проведено ґрунтовний аналіз щодо розкриття 
та співставлення сутнісного розуміння поняття «неці-
нові методи управління залученими ресурсами банку».

Аналіз здобутків науковців у сфері управління ре-
сурсним забезпеченням доводить, що, незважаючи на 
те, що їх роботи стосуються безпосередньо управління 
залученими ресурсами, питання використання неціно-
вих методів практично не вивчено.

У представленому науковому дослідженні запро-
поновано авторське визначення сутності поняття «не-
цінові методи управління залученими ресурсами бан-
ку» як стратегія і тактика банку, що включають систему 
заходів банку із залучення фінансових ресурсів в юри-
дичних та фізичних осіб на основі маркетингових дослі-
джень того сектора ринку, який обслуговується банком, 
за мінімальних затрат у достатньому обсязі, оптималь-
ної структури з використанням різноманітних прийомів 
заохочення клієнтів, що прямо не пов’язані зі зміною 
рівня депозитних ставок, з метою задоволення потреб 
клієнтури у нових високоякісних банківських продук-
тах, що пропонуються клієнтам, задля ефективного їх 
розміщення з метою довготривалих партнерських від-
носин між ними.

Таким чином, можна зробити висновок, що неці-
нові методи управління є складовою процесного підхо-
ду в управлінні залученими ресурсами банку та відігра-
ють важливу роль в діяльності банківської установи на 
фінансовому ринку.

Серед подальших напрямків дослідження можна 
виділити необхідність розробок у сфері класифікації не-
цінових методів управління залученими ресурсами, їх 
інструментів та принципів.                    
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