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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДИНАМІЧНИХ ЗМІН 
НА ДЕПОЗИТНОМУ РИНКУ В УКРАЇНІ

Ігнатова О.М., Попрожук К.О.
Криворізький національний університет

Проведено дослідження сучасного стану та визначено пріоритети діяльності депозитного ринку в Україні. 
Розглянуто динаміку змін та тенденції розвитку депозитного ринку України в цілому та за окремими гру-
пами банків (4 групи) за рейтинговою оцінкою НБУ. Аналіз динамічних змін депозитного ринку в Україні 
досліджено за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 року. Дослідження проведено за основними складовими 
залучених комерційними банками коштів, які поділено на складові депозитного та не депозитного харак-
теру. На основі проведених досліджень визначено перспективи розвитку депозитного ринку України.
Ключові слова: депозитний ринок, Національний банк України, комерційний банк, банківська система, 
залучені кошти, депозитні залучення, не депозитні залучення. 
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Постановка проблеми. Стан депозитного
ринку в Україні характеризує сформо-

ваність ресурсної бази для комерційного банку, 
є основою кредитної діяльності, що впливає на 
фінансові результати банку, а його досліджен-
ня дозволяє виявити наявні проблеми для по-
дальшого їх усунення. Депозитна діяльність є 
одним із основних видів діяльності комерційних 
банків, без якої їх існування втрачає будь-який 
сенс. Саме тому, дослідження динаміки змін на 
депозитному ринку в Україні є необхідним та 
актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження функціонування депозитного ринку в 
Україні є сферою наукових інтересів Витвицко-
го М., Дмитрієвої О., Д’яконової І., Кириленка В., 
Коваль С., Мамонтова А., Олійника Д., Рисіна В. 
та інших дослідників. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Питання, пов’язані з депозит-
ним ринком України є недостатньо вивченими 
та дослідженими, що ускладнює процес аналізу 
динаміки змін на ньому. Саме тому, важливим 
є дослідження динаміки зміни обсягу залучених 
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Таблиця 1

Обсяг залучених комерційними банками коштів за групами банків України 
за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки, млрд. грн.

Роки

Назви груп 
банків (кіль-
кість банків у 

групі)

Депозитного характеру Не депозитного 
характеру

Разом за-
лучених 
коштівКошти 

банків

Кошти клієнтів Борго-
ві цінні 
папери, 

емітовані 
банком

Інші залу-
чені кошти

разом
в тому числі

юр. осіб фіз. осіб

2005 
рік

Група I (12) 17,21 89,03 40,92 48,11 1,4 0,29 107,93
Група II (15) 6,52 25,47 14,77 10,7 0,34 0,15 32,48
Група III (28) 5,26 17,79 10,14 7,65 0,23 0,19 23,47
Група IV (108) 3,02 14,81 7,68 7,13 0,05 0,21 18,09
Разом по БС 32,01 147,1 73,51 73,59 2,02 0,84 181,97

2006 
рік

Група I (15) 51,69 126,26 53,91 72,35 3,33 0,32 181,6
Група II (19) 15,53 38,88 22,81 16,07 0,57 0,27 55,25
Група III (25) 4,89 17,45 8,9 8,55 1,23 0,22 23,79
Група IV (110) 4,53 20,33 10,18 10,15 0,04 0,18 25,08
Разом по БС 76,64 202,92 95,8 107,12 5,17 0,99 285,72

2007 
рік

Група I (17) 114,85 204,5 90,72 113,78 12,01 0,25 331,61
Група II (17) 33,51 51,29 29,07 22,22 3,44 0,19 88,43
Група III (34) 13,04 34,96 18,13 16,83 1,92 0,45 50,37
Група IV (105) 7,23 27,63 14,48 13,15 0,66 0,43 35,95
Разом по БС 168,63 318,38 152,4 165,98 18,03 1,32 506,36

2008 
рік

Група I (18) 230,82 290,55 144,5 146,05 5,63 0,24 527,24
Група II (20) 56,71 69,8 38,4 31,4 2,16 0,14 128,81
Група III (24) 20,7 32,63 16,16 16,47 0,78 0,39 54,5
Група IV (120) 12,6 43,75 21,33 22,42 0,62 0,56 57,53
Разом по БС 320,83 436,73 220,39 216,34 9,19 1,33 768,08

2009 
рік

Група I (18) 187,95 320,36 127,48 192,88 11,46 44,32 564,09
Група II (19) 54,38 70,76 33,13 37,63 1,17 1,11 127,42
Група III (21) 16,65 35,03 19,71 15,32 0,25 1,21 53,14
Група IV (121) 15,32 46,63 24,55 22,08 0,61 0,86 63,42
Разом по БС 274,3 472,78 204,87 267,91 13,49 47,5 808,07

2010 
рік

Група I (17) 159,34 392,9 157,6 235,3 8,31 40,13 600,68
Група II (22) 57,64 106,82 53,4 53,42 0,04 1,61 166,11
Група III (21) 15,11 43,67 21,45 22,22 0,18 0,64 59,6
Група IV (115) 17,43 54,67 27,83 26,83 0,56 0,63 73,29
Разом по БС 249,52 598,06 260,28 337,77 9,09 43,01 899,68

2011 
рік

Група I (17) 158,73 484,38 217,91 266,47 4,82 31,46 679,39
Група II (19) 50,39 92,22 42,7 49,52 0,19 1,92 144,72
Група III (22) 15,68 60,11 32,99 27,12 1,43 0,95 78,17
Група IV (117) 25,46 75,47 39,36 36,11 0,91 0,68 102,52
Разом по БС 250,26 712,18 332,96 379,22 7,35 35,01 1004,8

2012 
рік

Група I (15) 146,61 499,65 203,94 295,71 9,18 22,94 678,38
Група II (20) 36,65 127,24 56,49 70,75 0,22 7,98 172,09
Група III (25) 14,79 80,39 44,64 35,75 0,99 1,1 97,27
Група IV (115) 15,67 83,74 41,59 42,15 0,65 0,7 100,76
Разом по БС 213,72 791,02 346,66 444,36 11,04 32,72 1048,5

2013 
рік

Група I (15) 142,48 441,98 146,46 295,52 10,49 38,02 632,97
Група II (20) 34,48 120,57 50,32 70,25 0,2 4,42 159,67
Група III (23) 13,33 64,09 30,82 33,27 1,28 1,08 79,78
Група IV (122) 18,56 76,28 33,43 42,85 0,72 0,87 96,43
Разом по БС 208,85 702,92 261,03 441,89 12,69 44,39 968,85

2014 
рік

Група I (16) 200,03 499,69 193,54 306,15 3,2 76,17 779,09
Група II (19) 44,94 112,96 51,58 61,38 0,06 5 162,96
Група III (33) 13,31 65,8 30,83 34,97 0,12 0,59 79,82
Група IV (90) 7,95 39,75 19,52 20,23 0,04 1,11 48,85
Разом по БС 266,23 718,2 295,47 422,73 3,42 82,87 1070,72
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коштів комерційними банками в цілому та за 
основними складовими.

Мета статті. Метою статті є дослідження ди-
наміки руху грошових коштів на депозитному 
ринку, з’ясування за допомогою статистичного 
методу групування яка саме група банків Укра-
їни за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 року за-
лучала найбільше або найменше коштів, а також 
розгляд динамічних змін на депозитному ринку в 
Україні через його складові, тобто групи банків.

Виклад основного матеріалу. За динамікою 
залучених комерційними банками України ко-
штів за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки по 
банківській системі в цілому та в розрізі груп ко-
мерційних банків України були проведені дослі-
дження депозитного ринку (табл. 1). 

В цілому по банківській системі у зазначений 
період спостерігалась тенденція до зростання за-
гального обсягу залучених комерційними банка-
ми коштів. Обсяг залучених комерційними банка-
ми коштів зріс з 181,97 млрд. грн. у 2005 році до 
1070,72 млрд. грн. у 2014 році. Відзначена тенден-
ція є однозначно позитивною та свідчить про роз-
виток депозитного ринку України та збільшення 
його значення у фінансовій сфері країни. Найбіль-
ші темпи зростання зазначеного показника спо-
стерігались у 2007-2008 роках, коли обсяг залу-
чених комерційними банками коштів в цілому по 
банківській системі зросли з 506,36 млрд. грн. до 
768,08 млрд. грн., тобто на 51,7% (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка обсягів залучених коштів 
комерційними банками України по банківській 

системі України за період з 01.01.2006 
по 01.01.2015 роки та прогноз на наступні 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Відповідно до побудованого тренду, у най-
ближчі 3 роки спостерігатиметься збільшення 
обсягу залучених коштів комерційними банками, 
що відповідає тенденції цього показника за до-
сліджуваний період.

При аналізі динаміки обсягу залучених ко-
мерційними банками України коштів за групами 
банків за рейтингом НБУ, варто відзначити, що 
за усіма групами банків за період з 2005 по 2012 
роки спостерігалась тенденція до збільшення об-
сягів залучених коштів. В усі роки переважали 
залучені кошти за першою групою комерційних 
банків за рейтингом НБУ, до якої входять най-
більші банки за розмірами активів. Найменші 
частки залучених коштів у зазначений період 
були у третьої та четвертої груп комерційних 
банків за рейтингом НБУ. Тобто, основну части-
ну операцій із залучення коштів здійснюють ко-
мерційні банки, які Національний банк України 
відносить до першої групи за рейтингом розміру 
активів. Варто відзначити, що розрив у обсягах 
залучених комерційними банками України ко-
штів за групами збільшується з кожним роком, 

що говорить про посилення ролі на депозитному 
ринку групи комерційних банків-лідерів (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка обсягів залучених коштів 
комерційними банками України за групами банків 
України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Проаналізуємо динаміку зміни обсягів залу-
чених комерційними банками коштів депозитного 
характеру. До залучень депозитного характеру 
належать кошти банків та кошти клієнтів, що 
поділяються на кошти фізичних осіб та кошти 
юридичних осіб. 

Залучені комерційними банками України кошти 
інших банків в цілому по банківській системі у пері-
од з 2005 до 2008 року мали тенденцію до зростання 
від 32,01 млрд. грн. у 2005 році до 320,83 млрд. грн. 
у 2008 році. Починаючи з 2008 року спостеріга-
лась тенденція до зменшення обсягу залучених 
комерційними банками України коштів інших бан-
ків по банківській системі в цілому. Зростання до 
266,23 млрд. грн. відбулося у 2014 році. Згідно з 
побудованою нами лінією тренду – тенденція до 
зростання збережеться у 2015-2017 роках, а його 
темпи навіть прискоряться (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка обсягів залучених коштів 
інших банків комерційними банками України по 

банківській системі України за період з 01.01.2006 по 
01.01.2015 роки та прогноз на наступні 3 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

В розрізі груп комерційних банків за рейтин-
гом НБУ спостерігається аналогічна тенденція, 
що й за банківською системою в цілому. Тобто, 
з 2005 до 2008 року показники залучених коштів 
банків зростають, а починаючи з 2008 року – по-
чинають поступово зменшуватись (рис. 4).

Рис. 4. Динаміка обсягів залучених коштів 
інших банків комерційними банками України 

за групами банків України за період з 01.01.2006 
по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]
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Значно переважають обсяги залучених комер-

ційними банками першої групи за рейтингом НБУ 
коштів інших банків. Значну частку за операція-
ми із залучення коштів інших банків здійснюють 
комерційні банки, що належать до другої групи за 
рейтингом НБУ. Комерційні банки третьої та чет-
вертої груп комерційних банків займають незна-
чні частки у загальному обсязі залучених коштів 
інших банків в цілому по банківській системі.

Розглянемо структуру коштів клієнтів банків 
України за статистичними даними, як по банків-
ській системі в цілому, так і по групах банків 
України за рейтинговою оцінкою НБУ. 

Залучені банками України кошти клієнтів по-
діляються на «кошти юридичних осіб» та «кошти 
фізичних осіб». В динаміці залучених банками 
коштів клієнтів за період 2005-2012 років спосте-
рігалась тенденція до зростання показника від 
147,1 млрд. грн. у 2005 році до 791,02 млрд. грн. у 
2012 році. У 2013-2014 роках відбулося незначне 
зменшення показника, така ж тенденція продо-
вжуватиметься згідно з побудованим прогнозом 
у 2015-2017 роках (рис. 5).

 
Рис. 5. Динаміка обсягів залучених коштів клієнтів 

комерційними банками України по банківській 
системі України за період з 01.01.2006  

по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки
Джерело: розроблено автором за даними [1]

Щодо груп комерційних банків України, то 
спостерігається подібна тенденція, що й за бан-
ківською системою в цілому. Тобто, з 2005 до 
2012 роки показники залучених коштів клієн-
тів зростають, а у 2013 році їх обсяг зменшився, 
знов збільшившись у 2014 році. (рис. 6).

 

Рис. 6. Динаміка обсягів залучених коштів клієнтів 
комерційними банками України за групами  

за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки
Джерело: розроблено автором за даними [1]

Розглянемо динаміку зміни обсягів залучених 
комерційними банками коштів не депозитного 
характеру. До них відносять: боргові цінні папе-
ри, емітовані банком та інші залучені кошти. 

Обсяги боргових цінних паперів, емітованих всі-
ма банками банківської системи України не мали 
визначеної тенденції до зростання чи спадання. 
Найвищий показник спостерігався у 2007 році, 
коли цей показник склав 18,03 млрд. грн., а най-

менший у 2005 році склав 2,02 млрд. грн. Спрог-
нозувати подальшу динаміку обсягу боргових 
цінних паперів досить складно, проте найбільш 
вірогідний варіант – поступове зростання показ-
ника у 2014-2017 роках (рис. 7).

 
Рис. 7. Динаміка обсягів залучених боргових цінних 

паперів комерційними банками України  
по банківській системі України за період  

з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки
Джерело: розроблено автором за даними [1]

Щодо динаміки обсягу боргових цінних папе-
рів, емітованих банками за групами банків Укра-
їни за рейтингом НБУ, то протягом 2005-2014 ро-
ків значно переважали показники першої групи 
банків. У 2007-2009 роках значну частку також 
складали показники другої групи банків. Борго-
ві цінні папери, емітовані третьою та четвертою 
групами банків становили зовсім незначну час-
тину в загальній структурі (рис. 8).

 

Рис. 8. Динаміка обсягів залучених боргових  
цінних паперів комерційними банками України  

за групами банків України  
за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

 
Рис. 9. Динаміка обсягів інших залучень 

комерційними банками України по банківській 
системі України за період з 01.01.2006  

по 01.01.2015 роки та прогноз на 3 роки
Джерело: розроблено автором за даними [1]

Ще однією складовою залучень не депозит-
ного характеру є інші залучення. За банківською 
системою України в цілому спостерігалось по-
ступове стабільне зростання обсягу інших залу-
чень у 2005-2008 роках. У період 2008-2009 років 
відбулося значне зростання цього показника з 
1,33 млрд. грн. до 47,5 млрд. грн. Все це говорить 
про стабільність банківської системи України та 
її здатність протистояти нестабільності в краї-
ні. З 2009 по 2012 роки спостерігалась тенденція 
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до зниження обсягу інших залучень в цілому по 
банківській системі України. Починаючи з 2012 
року обсяг інших залучень мав тенденцію до 
зростання, що спостерігатиметься згідно з про-
гнозом у 2015-2017 роках, але більш повільними 
темпами (рис. 9).

Щодо аналізу динаміки обсягу інших залуче-
них коштів за групами банків України за рей-
тингом Національного банку України за обсягами 
активів, то значну частку в їх структурі займає 
перша група банків. Інші три групи банків за 
рейтингом НБУ мають незначні обсяги інших за-
лучень (рис. 10).

Рис. 10. Динаміка обсягів інших залучених 
комерційними банками України за групами банків 
України за період з 01.01.2006 по 01.01.2015 роки

Джерело: розроблено автором за даними [1]

Висновки і пропозиції. Таким чином, роз-
глянувши динаміку змін на валютному ринку 
України у період з 01.01.2006 по 01.01.2015 років, 
можна зазначити, що депозитний ринок України 
знаходиться на етапі свого становлення та посту-

пового розвитку. З кожним роком збільшуються 
обсяги залучених коштів як депозитного, так і не 
депозитного характеру. 

Проведення дослідження по банківській сис-
темі в цілому та окремо за групами банків, виді-
леними НБУ за розміром активів, дає змогу го-
ворити про нерівномірність розвитку банківської 
системи України. За усіма розглянутими показ-
никами найбільша частка залучених коштів при-
падає на першу групу банків за рейтингом НБУ, 
інші ж три групи мають зовсім незначні обсяги 
залучень. Отже, можна говорити, що банківська 
система України, як і депозитний ринок України, 
функціонують переважно на основі 15-20 най-
більших банків країни. 

Позитивним є те, що навіть у період фінан-
сової кризи 2008-2009 років депозитний ринок 
України функціонував досить вдало та за дея-
кими показниками навіть спостерігався приріст 
обсягу залучених банками коштів.

Згідно з прогнозами на наступні 3 роки, де-
позитний ринок в Україні буде мати позитивні 
тенденції розвитку та нарощуватиме обсяги за-
лучених коштів комерційними банками України.

Для подальшого розвитку депозитного рин-
ку України необхідно забезпечити підтримання 
стабільності функціонування банківської системи 
країни. Особливу увагу варто звернути на регу-
лювання та контроль за діяльністю банків, для 
того, щоб зміцнити надійність банківської систе-
ми та підвищити рівень довіри до банків. Це при-
зведе до зростання обсягу залучених банками 
коштів та розширення можливостей депозитного 
ринку України.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА ДЕПОЗИТНОМ РЫНКЕ В УКРАИНЕ

Аннотация
Проведено исследование современного состояния и определены приоритеты деятельности депозитного 
рынка в Украине. Рассмотрена динамика изменений и тенденции развития депозитного рынка Укра-
ины в целом и по отдельным группам банков (4 группы) по рейтинговой оценке НБУ. Анализ динами-
ческих изменений депозитного рынка в Украине исследовано за период с 01.01.2006 по 01.01.2015 года. 
Исследование проведено по основным составляющим привлеченных коммерческими банками средств, 
которые разделены на составляющие депозитного и не депозитного характера. На основе проведенных 
исследований определены перспективы развития депозитного рынка Украины.
Ключевые слова: депозитный рынок, Национальный банк Украины, коммерческий банк, банковская 
система, привлеченные средства, депозитные привлечения, не депозитного привлечения.
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STATISTICAL EVALUATION OF DYNAMIC CHANGES 
IN THE DEPOSIT MARKET IN UKRAINE

Summary
We conducted a study of the current state and identify priorities of the deposit market in Ukraine. We 
have examined the dynamics of the changes and trends of the deposit market in Ukraine as a whole 
and for individual groups of banks (4 groups) in the rating assessment of the NBU. Analysis of dynamic 
changes in the deposit market in Ukraine was examined for the period from 01.01.2006 on 01.01.2015 year. 
The study was conducted on the basic components of funds attracted by commercial banks, which are 
divided into components of the deposit and the deposit of character. Based on these studies identified the 
prospects of development of the deposit market in Ukraine.
Keywords: deposit market, the National Bank of Ukraine, commercial bank, the banking system, borrowed 
funds, attracting deposits, the deposit is not engaging.


