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Однією з найбільш важливих функцій банків є мобілізація тимчасово вільних 

грошових коштів і перетворення їх у капітал. Особисті грошові заощадження населення, а 

також тимчасово вільні грошові кошти населення становлять основну суму залучених 

коштів банку. Ці кошти є одним із джерел формування фінансових ресурсів банку (пасиви), 

які формуються у процесі здійснення депозитних операцій [2]. 

За даними  НБУ, у 2018 році динаміка гривневих ставок банків була результатом 

поступового підвищення облікової ставки НБУ, починаючи з жовтня 2017 року. З того часу, 

облікова ставка зросла  на 5,5 в.п. до поточних 18,0% річних. За минулий рік процентні 

ставки за гривневими депозитами підвищилися на 5,9 в. п. – до 14,5% річних, у тому числі 

через посилення конкуренції між банками за корпоративних клієнтів. Незважаючи на  

зростання, дохідність депозитів населення залишилася майже на рівні 2017 року (11,7% 

річних). Ставки за вкладами населення та бізнесу в іноземній валюті на кінець 2018 року 

становили 2,7% річних і 2,5% річних відповідно.[1]  

Таблиця 1 

Депозитний портфель банків України за2015-2018 рр., млрд.грн.[5] 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Загальний обсяг депозитів 702914233 718205962 749056971 849911788 

Темп приросту,% - 2,18 4,30 13,46 

Депозити фізичних осіб 441892374 422733350 392642340 427910421 

Темп приросту,% - 9,56 9,28 8,98 

Питома вага депозитів фізичних осіб 62,87 58,86 52,42 50,35 

Депозити юридичних осіб 261021859 295472612 356414631 422001367 

Темп приросту,% - 13,20 20,63 18,40 

Питома вага депозитів юридичних осіб  37,13 41,14 47,58 49,65 

При розміщенні коштів вкладники приймають до уваги такі фактори: рівень 

процентної ставки по вкладах на депозит та строк; асортимент депозитних продуктів; 

репутація банку та якість обслуговування клієнтів. Для вдосконалення залучення депозитних 

ресурсів та підвищення довіри до банківської системи, на наш погляд, необхідно: підсилити 

зберігання заощаджень ( на випадок банкрутства); підвищувати якість обслуговування і 

розробляти нові депозитні продукти; вводити санкції до банків, які здійснюють 

неповернення депозитів та затримку клієнтських платежів; розробляти нові маркетингові 

заходи у формуванні депозитної політики банків [4]. 
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