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Важливим джерелом формування ресурсної бази банків є депозитні операції, сутність 

яких полягає у залученні тимчасово вільних коштів клієнтів (бізнесу та домашніх 

господарств) у банківську систему 

Депозитні операції банків класифікують за різними ознаками, при цьому будь-який 

банк формує власну структуру депозитів, яка є для нього найбільш прийнятно. З огляду на 

це, аналіз структури залучених клієнтських коштів банку в умовах конкуренції за грошові 

ресурси має першочергове значення для управління банком [1]. 

Щоб визначити чи є певна тенденція у структурі депозитів банків останні роки, ми 

склали табл.1, виділивши два ключові сегменти депозитних ресурсів – кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

 

Таблиця 1 – Динаміка та структура обсягів депозитів у банках України  

 

Показники 

Залишки коштів, 

млн. грн. 

Частка, % Абсолютне 

відхилення, 

млн. грн 

Темп 

приросту, 

% 2017 р. 2018 р. 2017 р. 2018 р. 

Юридичні особи  

у національній 

валюті 

255 587 271 798 63,31 66,58 16211 6,34 

в іноземній валюті    148 104 136 421 36,69 33,42 -11683 -7,89 

Усього юридичних 

осіб 

403 690 408 219 46,09 44,86 4529 1,12 

Фізичні особи  

у національній 

валюті 

234 985 268 282 49,76 53,47 33297 14,17 

в іноземній валюті 237 255 233 444 50,24 46,53 -3811 -1,61 

Усього фізичних 

осіб 

472 240 501 726 53,91 55,14 29486 6,24 

Усього 875 930 909 945 100,00 100,00 34015 3,88 

Складено на основі джерела [2] 

 

Розглянувши структуру депозитів у 2017-2018 рр. можна сказати, що більшу частку 

займають депозити фізичних осіб, а найбільші частки вкладень як у фізичних, так і у 

юридичних осіб у національній валюті. 

Отже, можна зробити висновок, що саме депозити є важливим джерелом формування 

ресурсної бази банків. Проаналізувавши, тенденції, щодо практичного залучення тимчасово 

вільних коштів клієнтів банку на депозитні рахунки, ми тепер можемо визначити напрями 

підвищення ефективності проведення депозитних операцій вітчизняними банками. 
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