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РЕФЕРАТ

          На сьогодні українська фінансово-кредитна система перебуває у  стані 

тривалого суспільно-політичного напруження та посилення невизначеностей 

серед економічних агентів щодо подальшого їх розвитку. 

Банківські установи опинилися в несприятливому фінансовому стані, що

призвело  до  проблеми  ефективного  їх  розвитку  та  підтримання  ліквідності.

Вирішення цієї проблеми пов’язане з умінням банків формувати ресурсну базу,

раціонально розпоряджатися коштами та  формувати довгострокову стратегію

такої роботи. В таких  умовах характер банківських ресурсів зазнає істотних

змін що підвищує роль і значення депозитної політики як основного фактора

впливу на грошово-кредитний ринок країни.

Об’єктом дослідження виступає «ОТП Банк».

Мета роботи - дослідження теоретичних і практичних аспектів діяльності

банку на депозитному ринку та виявлення шляхів підвищення її ефективності.

Одержані результати можуть бути використані при вдосконаленні процесу

управління депозитними ресурсами в банківських установах. 

Ключові  слова:  депозит,  депозитні  операції,  депозитна  політика,

депозитний портфель, банк.


