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Постановка проблеми. Формування й викорис-
тання інвестиційного потенціалу банківських установ 
в Україні супроводжуються низкою проблем, серед 
яких, зокрема, можна назвати складність підвищення 
інвестиційних можливостей за наявності невизначе-
ності розвитку макроекономічної ситуації в державі 
та забезпечення їх реалізації в умовах жорсткої кон-
куренції між інвесторами, розв’язання яких потребує 
не лише детального аналізу та виявлення недоліків 
наявної практики, але й фундаментальних досліджень 
зазначеної проблематики.

У цьому контексті особливої актуальності набуває 
дослідження теоретико-методологічних засад та нау-

ково-методичних підходів до оцінювання рівнів фор-
мування та використання інвестиційного потенціалу 
банків з метою ефективного формування їх інвестицій-
ної стратегії на фінансовому ринку, яка виступає систе-
мою довгострокових цілей їх інвестиційної діяльності 
та вибору конкретних напрямів забезпечення заплано-
ваних результатів інвестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роз-
гляду питань, пов’язаних з дослідженням сутності 
інвестиційного потенціалу, особливостей здійснення 
інвестиційної діяльності різними економічними інсти-
тутами, зокрема банками, процесам формування та 
використання їх інвестиційного потенціалу, присвячені 
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праці С. Лєонова, С. Льовочкіна, І. Лукінова, Б. Луціва, 
Т. Майорової, І. Отенко, В. Пластуна, І. Рєпіної, 
А. Сабадирьової, Н. Ткаченко, О. Федоніна, В. Федо-
сова та інших науковців.

Водночас, незважаючи на велику кількість напра-
цювань із зазначених питань, в Україні досі залиша-
ються нез’ясованими питання теоретико-методологіч-
ного обґрунтування методичного забезпечення оцінки 
рівнів формування та використання інвестиційного 
потенціалу банків.

Формулювання цілей статті. Метою статті є 
обґрунтування системи показників якісної оцінки рів-
нів формування та використання інвестиційного потен-
ціалу банку, а також побудова узагальненого показника 
такої оцінки.

Виклад основного матеріалу. Інвесторами, які 
можуть здійснювати інвестиційну діяльність на основі 
власних інвестиційних ресурсів, є банки (корпорації, 
що приймають депозити). Необхідно підкреслити, що 
в розвитку економіки провідну роль відіграє саме бан-
ківська система, яка забезпечує рух грошових потоків, 
які за відповідної грошово-кредитної та інвестиційної 
політики можна спрямувати на прискорення розбудови 

ринкових відносин, підвищення ефективності функці-
онування фінансового ринку.

Для банків здійснення інвестицій є однією з форм 
збереження їхніх активів і способом захисту власних 
та залучених фінансових ресурсів від інфляційного 
знецінення. Причому достатні за обсягом та структу-
рою фінансові ресурси банків не тільки є важливою 
передумовою їх спроможності здійснювати активні 
банківські операції, прибутковості, підтримки достат-
ньої ліквідності та довіри з боку різних учасників 
фінансового ринку, але й сприяють підвищенню мож-
ливостей банків у задоволенні поточних та інвести-
ційних потреб нефінансових корпорацій і домогоспо-
дарств у додаткових фінансових ресурсах. Динаміку 
кількості банків-інвесторів на фінансовому ринку в 
Україні можна прослідкувати за даними Національ-
ного банку України [1] (рис. 1).

Найвищі значення показника інвестиційної актив-
ності банків спостерігаються у 2016–2017 роках, коли 
у 2016 році 92 банки (95,83%) з 96 банків (їх загальної 
кількості в Україні), а у 2017 році 78 банків (95,12%) із 
82 банків проводили інвестиційну діяльність за різними 
напрямами її здійснення. Так, порівняно з 2015 роком, 

у якому лише 89 банків (76,1%) зі 117 можна 
було віднести до інвесторів, які функціону-
ють на фінансовому ринку, спостерігається 
позитивна динаміка активізації інвестицій-
ної діяльності вітчизняних банків, яка пояс-
нюється як «очищенням» банківської сис-
теми від проблемних та неплатоспроможних 
банків, так і змінами пріоритетів розмі-
щення активів банківськими установами. 
Однак обсяги здійснюваних вітчизняними 
банками інвестицій все ж таки залишаються 
незначними, про що опосередковано свід-
чать дані дотримання банками нормативів, 
які висвітлені на офіційному сайті НБУ [1], а 
також величини інвестиційних ресурсів бан-
ків – корпоративних інвесторів фінансового 
ринку (табл. 1).
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Рис. 1. Динаміка кількості банків України, що здійснювали 
інвестиційну діяльність у 2008–2017 роках

Таблиця 1
Значення економічних нормативів та рівень потенціалу здійснення подальших інвестицій  

системою банків України на кінець 2013–2017 років
Норматив

Н11* Н12**
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

0,09 0,04 0,01 0,002 0,001 3,48 3,15 2,97 1,10 0,60
0,08 0,03 0,01 0,002 0,0003 3,57 3,04 2,68 0,92 0,43
0,09 0,03 0,01 0,001 0,0002 3,55 3,07 2,18 0,84 0,42
0,08 0,03 0,01 0,002 0,0001 3,53 3,41 2,13 0,80 0,39
0,08 0,03 0,01 0,001 0,0001 3,54 3,38 3,29 0,75 0,39
0,08 0,02 0 0,002 0,0001 3,50 3,43 3,26 0,74 0,37
0,07 0,02 0,002 0,002 0,000005 3,39 3,44 2,86 0,73 0,35
0,06 0,01 0 0,002 0,000004 3,41 3,36 2,74 0,67 0,33
0,06 0,01 0,002 0,002 0,000002 3,40 3,37 2,65 0,66 0,32
0,05 0,01 0,002 0,002 0,000005 3,38 3,29 2,50 0,66 0,32
0,04 0,01 0,002 0,002 0,000005 3,32 3,20 1,36 0,65 0,43
0,04 0,01 0,002 0,001 0,000005 3,26 3,17 1,39 0,64 0,32

Примітка:
* норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15%);
** норматив загальної суми інвестування (не більше 60%)
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Упродовж аналізованого періоду спостерігалося 
постійне зростання розміру сукупного інвестиційного 
портфеля банків України. Вартим уваги є ще й той 
факт, що інвестиційні ресурси вітчизняних банків, що 
вже приносять інвестиційні доходи, переважно транс-
формовані в цінні папери (акції, інші цінні папери та 
інші форми участі в капіталі).

Таким чином, можна зауважити, що хоча інвес-
тиційна активність банків України за останні роки 
поступово зростала, проте проблеми ефективного 
використання інвестиційний потенціалу банків ще 
залишаються не вирішеними. На наш погляд, провід-
ним інструментом стратегічного підвищення ефектив-
ності використання інвестиційного потенціалу бан-
ківських установ виступають підходи до оцінювання 
рівнів його сформованості та використання за попере-
дні періоди. Адже оцінювання інвестиційного потен-
ціалу можна характеризувати як живий динамічний 
процес, що змінюється, уточняється, модернізується 
та вдосконалюється, але його роль як важеля підви-
щення ефективності здійснення інвестиційної діяль-
ності окремими банками не тільки зберігається, але 

й постійно зростає. При цьому оцінка сформованості 
та використання інвестиційного потенціалу пови-
нна базуватись саме на розрахунках якісних показни-
ків, які характеризують не тільки саму інвестиційну 
діяльність, але й можливості забезпечення досягнення 
цілей її здійснення. Сама оцінка є підсумком визна-
чення та аналізу кількісних та якісних характеристик 
об’єкта, результатів його функціонування, динаміки, а 
також процесу управління ним. Інвестиційний потен-
ціал характеризується сукупністю наявних фінансових 
ресурсів та можливостей, які вже використовуються 
або можуть бути використані для досягнення бажаного 
результату, тобто трансформації фінансових ресурсів 
в інвестиційні ресурси та подальшого їх інвестування. 
За цих умов необхідним є оцінювання інвестиційного 
потенціалу банку, що базується на системі обґрунтова-
них показників, критеріїв та індикаторів, параметрів 
розвитку потенціалу, а також враховуватиме оцінку 
ефективності процесу його використання. Необхідно 
зазначити, що оцінювання може бути здійснене лише 
за допомогою конкретизації певних показників, які, на 
нашу думку, є системою показників саме не кількісної, 

Таблиця 2
Показники, що характеризують рівень інвестиційного потенціалу банків

№ Показники Що характеризує Спосіб розрахунку Інтерпретація 
показника

1 2 3 4 5
1 Показники, що характеризують рівень інвестиційного потенціалу банків

1.1

Норматив достатності 
(адекватності) 
регулятивного капіталу 
(Н2)

Характеризує здатність 
банку своєчасно і 
в повному обсязі 
розрахуватися за 
своїми зобов’язаннями, 
що випливають із 
торговельних, кредитних 
або інших операцій 
грошового характеру.

Н2 = РКБ / ((АсумБ + ІПбБ) – Зм)
СтКР, де РКБ – регулятивний капітал 
банку; АсумБ – сумарні активи банку; 
ІПбБ – позабалансові інструменти 
банку; Зм – суми зменшення активів 
та позабалансових інструментів банку; 
СтКР – ступінь кредитно го ризику 
активів та позабалансових інструментів 
банку.

Чим вище 
значення 
показника, тим 
більше частка 
ризику, що її 
беруть на себе 
власники банку, 
і навпаки. 
Нормативне 
значення ≥ 0,1.

1.2 Коефіцієнт достатності 
капіталу (Кдост.кап.Б)

Характеризує здатність 
банку захистити інтереси 
своїх вкладників 
і кредиторів від 
незапланованих збитків за 
рахунок власного капіталу.

(Кдост.кап.Б) = ВКБ /АБ, де ВКБ – 
власний капітал банку; АБ – активи 
банку.

Оптимальне 
значення ≥ 0,1.

1.3 Коефіцієнт надійності 
(1) (Кнад.Б1)

Характеризує рівень 
залежності банку від 
залучених коштів.

(Кнад.Б1) = ВКБ / ЗКБ, де ВКБ – 
власний капітал банку; ЗКБ – залучені 
кошти банку.

Оптимальне 
значення ≥ 0,05.

1.4 Коефіцієнт надійності 
(2) (Кнад.Б2)

Характеризує здатність 
банку захистити інтереси 
своїх вкладників 
та кредиторів від 
незапланованих збитків 
за рахунок регулятивного 
капіталу.

(Кнад.Б2) = РКБ / ЗБ, де 
РКБ – регулятивний капітал банку; ЗБ – 
зобов’язання банку.

Оптимальне 
значення 
перебуває в 
межах від 0,25 
до 0,3.

1.5
Коефіцієнт 
фінансового важеля 
(Кфін.важ.Б)

Характеризує здатність 
банку залучати кошти на 
фінансовому ринку.

(Кфін.важ.Б) = ЗБ / ВКБ, де ЗБ – 
зобов’язання банку; ВКБ – власний 
капітал банку.

Оптимальне 
значення 
перебуває в 
межах 1:20.

1.6

Коефіцієнт 
співвідношення 
власного капіталу та 
зобов’язань (КВК/ЗБ)

Характеризує рівень 
власного капіталу банку у 
структурі його зобов’язань.

(КВК/ЗБ) = ВКБ / ЗБ, де ВКБ – власний 
капітал банку; ЗБ – зобов’язання банку.

Оптимальне 
значення 
перебуває в 
межах від 0,15 
до 0,2.
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1 2 3 4 5
2 Показники, що характеризують рівень використання інвестиційного потенціалу банків

2.1
Норматив загальної 
суми інвестування 
(Н12)

Характеризує рівень 
ризику, пов’язаного зі 
здійсненням банком 
інвестиційної діяльності.

Н12 = КІнБ / СКБ, де КІнБ – кошти 
банку, що інвестуються з метою 
придбання акцій (часток/паїв) та 
інвестиційних сертифікатів різних 
юридичних осіб; СКБ – статутний 
капітал банку.

Оптимальне 
значення ≥ 0,6.

2.2

Коефіцієнт 
використання 
потенціалу вкладання 
інвестиційних ресурсів 
банку у фінансові 
інвестиції (КРПВІРБ)

Характеризує рівень уже 
здійснених вкладень банку 
у фінансові інвестиції по 
відношенню до граничних 
інвестиційних ресурсів.

КРПВІРБ = ФІАБ / ГІРФІБ, де ФІАБ – 
фінансові інвестиційні активи банку; 
ГІРФІБ – граничні інвестиційні ресурси 
банку, що потенційно можуть бути 
вкладені у фінансові інвестиції.

Оптимальне 
значення = 1,0.

2.3
Коефіцієнт 
інвестиційної 
активності (Кінв.акт.Б)

Характеризує рівень уже 
здійснених вкладень 
банку в інвестиції 
по відношенню до 
інвестиційних ресурсів.

Кінв.акт.Б = ІАБ + ДВБ / ІРБ, де 
ІАБ – інвестиційні активи банку; 
ДВБ – депозитні вкладення банку; ІРБ – 
інвестиційні ресурси банку.

Оптимальне 
значення 
перебуває в 
межах 0,10–0,25.

2.4

Коефіцієнт 
концентрації вкладень 
банку в консервативні 
активи (КкІРБ)

Характеризує частку 
в загальній величині 
інвестиційних ресурсів 
вже здійснених банком 
депозитних вкладень та 
вкладень в боргові цінні 
папери.

КкКАБ = КАБ / ІРБ = (ТоргБоргЦп + 
БоргЦППП + БоргЦПППог + ДВінш.б.) / 
ІРБ, де КАБ – консервативні активи 
банку; ТоргБоргЦп – торгові боргові 
ЦП; БоргЦППП – боргові ЦП в портфелі 
на продаж; БоргЦПППог – боргові ЦП 
в портфелі до погашення; ДВінш.б. – 
депозитні вкладення в інших банках; 
ІРБ – інвестиційні ресурси банку.

Оптимальне 
значення ≥ 0,5.

2.5
Ефективність 
фінансових інвестицій 
(Ефі)

Характеризує дохідність 
вкладень банку у фінансові 
інструменти.

Ефі = ВЦП – Д/Ік, де В – поточна 
вартість цінного папера; Д – очікуваний 
дохід від інвестування; Ік – сума 
інвестованих коштів.

Позитивною є 
тенденція до 
зростання.

Закінчення таблиці 2

а якісної оцінки рівнів використання інвестиційного 
потенціалу. Тому з метою забезпечення інформацій-
ної односпрямованості показників вважаємо доціль-
ним здійснити розмежування показників на такі групи 
індикаторів:

1) явні стимулятори – показники, що за більшості 
умов застосування відіграють позитивну роль, тобто 
мають поступово зростаючу залежність якості, а отже, 
більшому значенню показника відповідає краща якість 
об’єкта оцінки;

2) явні дестимулятори – показники, що здебіль-
шого негативно впливають на об’єкт дослідження, 
тобто мають поступово спадаючу залежність якості, а 
отже, кращим вважається менше значення показника, а 
також наявність тенденції до зниження; 

3) стимулятори-дестимулятори (номінатори) – 
показники, що мають неоднозначну залежність якості, 
якщо існує деяке значення на проміжку зміни ознаки, 
яке відповідає найкращій якості об’єкта; віддалення 
від цього значення призводить до погіршення якості 
[2, с. 36]; отже, в одних випадках позитивним вважа-
ється зростання величини такого показника, в інших – 
зменшення; під час проведення загального оцінювання 
без чітко визначеної мети дослідження прийнято вва-
жати такі показники стимуляторами [3, с. 137].

Розподіл показників-індикаторів в такий спосіб не 
тільки дає змогу здійснювати більш деталізоване про-
ведення аналізу, але й на основі визначення досягнення 
ними критичних значень уможливлює застосування 

системи швидкого реагування, а саме від «точкових» 
до загальних заходів. Зазначимо, що так звані індика-
тори тривоги (прості чи складні показники, що відо-
бражають зміну будь-якої економічної або фінансової 
величини і визначають її раціональну межу перети-
нання, зазначаючи, що певних цілей можна не досягти 
[4, с. 65]) ще з 1960-х років широко застосовуються у 
господарській практиці Франції; отже, для оцінювання 
рівня інвестиційного потенціалу банківських установ 
та ефективності його використання варто застосову-
вати показники, перелік, характеристика та порядок 
розрахунку яких наведено в табл. 2.

Крім того, в табл. 2 конкретизовано критерії, яким 
мають відповідати значення розрахованих показників, 
що представлені нормативними значеннями, відповід-
ними межами допустимих значень показника чи тен-
денціями змін.

Таким чином, кожний окремий показник запропо-
нованої нами системи показників оцінювання рівня 
інвестиційного потенціалу банків та ефективності його 
використання дає змогу не тільки визначити абсолюту 
чи відносну величину об’єкта оцінювання, але й, від-
повідно до визначеного критерія, одержати динаміку 
та тенденцію зміни показника, а під час розрахунку 
базисних темпів зростання можна провести подальше 
прогнозування.

Адже кожний об’єкт оцінки повинен розвиватись, 
покращувати характеристики свого стану, тобто характе-
ризуватися позитивними тенденціями зміни оціночного 
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показника. За вищевикладеним робимо висновок, що 
запропоновані нами показники є взаємопов’язаними та 
взаємодоповнюючими, що дає можливість комплексно 
та всебічно підійти до з’ясування рівня інвестиційного 
потенціалу банків та ефективності його використання. 
Однак за умови необхідності проведення ранжування або 
зіставлення об’єктів виникає завдання побудови узагаль-
неного (інтегрального, зведеного) показника, за допомо-
гою якого можна було би провести необхідне ранжування.

Зміст та принципи дії методики інтегрального 
оцінювання рівня інвестиційного потенціалу банків 
та ефективності його використання представлено як 
сукупність інформаційно-пояснювальних послідовних 
етапів процесу оцінювання (табл. 3). На кожному етапі 
забезпечується виконання частини процедури оцінки 
або визначеної послідовності дій. Отже, інтегральна 
оцінка може розглядатися як повністю виконана про-
цедура або підсумок відповідних дій, що закладені на 
кожному зазначеному етапі.

По-перше, запропонований підхід до інтегральної 
оцінки рівня формування та використання інвестицій-
ного потенціалу банків повністю базується на викорис-
танні економіко-математичних методів дослідження.

По-друге, вибрані групи показників мають необ-
хідну для проведення розрахунків статистичну базу, 

тобто адаптовані до офіційної державної статистики. 
По-третє, вони дають змогу окремому банку само-
стійно здійснити оцінювання рівня формування 
(використання) його інвестиційного потенціалу та 
отримати об’єктивне уявлення про його відповід-
ність до визначених напрямів та пріоритетів його 
розвитку. Цим обґрунтовуються можливість та 
доцільність його використання на практиці для оці-
нювання рівня інвестиційного потенціалу, а також 
для підвищення ефективності розробки інвестицій-
ної стратегії як банківської системи загалом, так і 
конкретного банку зокрема.

Висновки. З вищевикладеного можна зробити 
висновок про те, що здійснення інвестицій банками 
є однією з форм збереження їхніх активів і способом 
захисту власних та залучених фінансових ресурсів 
від інфляційного знецінення. Запропонована мето-
дика інтегрального оцінювання рівня інвестиційного 
потенціалу банків та ефективності його використання 
є ефективним інструментарієм вирішення завдань 
банку щодо визначення його потенційних можливос-
тей із формування внутрішніх інвестиційних резервів 
з метою їх подальшого інвестування як у власний роз-
виток, так і в розвиток інших інститутів фінансового та 
реального секторів економіки країни.

Таблиця 3
Етапи інтегрального оцінювання рівня інвестиційного потенціалу банківських установ  

та ефективності його використання
№ Найменування етапу Процедура, дії Примітки

1 Підготовка вхідних 
інформаційних даних

Формується масив даних для 
визначення та розрахунку 
індикативних показників.

На базі фінансової звітності банків та 
регулярної статистично-аналітичної 
інформації по банківській системі.

2 Визначення системи 
показників

Підбір часткових показників 
(метричних показників), що увійдуть 
до складу інтегрального показника.

3 Нормалізація (стандартизація) 
часткових показників

Здійснюється зведення значень 
часткових показників до відрізку 
[0; 1], що дає змогу отримати 
узагальнений критерій у 
нормалізованому вигляді.

Кінцевою метою нормалізації є 
зменшення потенційної суперечливості 
даних, підвищення їх достовірності, 
виключення деяких типів надлишковості 
та дублювання, мінімізація аномалій 
оновлення.

4 Обробка первинних даних, 
аналіз обмежень

Здійснюється розрахунок 
кореляційної матриці.

Використовуються коефіцієнти парної 
кореляції або кореляційні відношення 
залежно від форми взаємозв’язку між 
показниками.

5
Встановлення обмежень для 
показників, з яких складається 
інтегральна оцінка

Встановлюються конкретні значення 
екстремальних обмежень по 
кожному з показників.

Кожен показник розглядається 
як елемент множини відповідних 
показників, область існування показників 
може змінюватися.

6 Побудова інтегрального 
показника

Уособлює значення усіх показників, 
задіяних у методі.

6.1
Розрахунок перших k головних 
компонент для вихідної сукупності 
показників.

6.2 Розрахунок факторних навантажень 
головних компонент.

6.3 Розрахунок перших k головних 
компонент.

6.4 Лінійна згортка відібраних факторів 
з урахуванням їх вагомості.

7 Інтерпретація інтегрального 
показника

Визначення меж рівнів показника на 
основі вербально-числової шкали.

Використання шкали бажаності 
Харрінгтона.
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СУТЬ, ТИПИ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 

Михайляк Г.В., Михайляк І.В. Суть, типи депозитної політики банків та шляхи її оптимізації. Об-
ґрунтовано теоретичні та методологічні положення щодо суті депозитної політики банків, її типів та шляхів 
оптимізації депозитного портфеля банку. Доведено, що сучасна економічна ситуація вимагає кардинальних 
та якісних перетворень у банківській сфері, розробленрня і реалізації ефективної депозитної політики, яка 
би враховувала потреби клієнтів грошово-кредитного ринку. Наведено шляхи оптимізації депозитного порт-
феля банку, що сприятиме збільшенню обсягів кредитних ресурсів банку, забезпечуючи йому належний 
рівень прибутковості під час здійснення активних операцій.

Ключові слова: депозитна політика банку, грошово-кредитний ринок, депозитний портфель банку.
Михайляк Г.В., Михайляк И.В. Суть, типы депозитной политики банков и пути ее оптимизации. 

Обоснованы теоретические и методологические положения относительно сути депозитной политики бан-
ков, ее типов и путей оптимизации депозитного портфеля банка. Доказано, что современная экономическая 
ситуация требует кардинальных и качественных превращений в банковской сфере, разработки и реализации 
эффективной депозитной политики, которая бы учитывала потребности клиентов денежно-кредитного рын-
ка. Приведены пути оптимизации депозитного портфеля банка, которая будет способствовать увеличению 
объемов кредитных ресурсов банка, обеспечивая ему надлежащий уровень прибыльности при осуществле-
нии активных операций.

Ключевые слова: депозитная политика банка, денежно-кредитный рынок, депозитный портфель банка.
Mikhaylyak G.V., Mikhaylyak A.V. Essence, types of deposit policy of banks and ways of its optimization. 

Grounded theoretical and methodological positions in relation to essence of deposit policy of banks, its types and 
ways of optimization of deposit brief-case of bank. It is well-proven that a modern economic situation requires car-
dinal and high-quality transformations to the bank sphere, development and realization of effective deposit policy, 
which would take into account the necessities of clients of money and credit market. The ways of optimization of 
deposit brief-case of bank which will be instrumental in the increase of volumes of credit resources of bank are 
resulted, providing him the proper level of profitability during realization of active operations.

Кеy words: deposit policy, bank, money-and-credit market, bank, deposit brief-case of bank.

Постановка проблеми. Важливу роль у забез-
печенні стабільного та ефективного функціонування 
банків на сучасному етапі в Україні відіграє форму-
вання науково обґрунтованої політики банку, головною 
складовою частиною якої є депозитна політика. Така 
ситуація вимагає кардинальних та якісних перетворень 
у банківській сфері, розроблення і реалізації ефектив-

ної депозитної політики, яка би враховувала потреби 
клієнтів грошово-кредитного ринку. 

Як наслідок вище зазначеного, на сучасному етапі 
зростає актуальність дослідження підходів до суті депо-
зитної політики банків, її типів та шляхів оптимізації.  

Аналіз останніх публікацій і досліджень. 
Питання, які стосуються суті депозитної політики 


