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Актуальні питання стану депозитного ринку в Україні
Автором досліджено основні тенденції розвитку депозитного ринку в
Україні. В статті проаналізовано обсяги та динаміка депозитних вкладів,
розміри депозитних ставок та їх зв’язок з темпом інфляції та обліковою
ставкою НБУ. Охарактеризовано особливості функціонування депозитного
ринку України з 2013 року до сьогодення. Виявлено основні проблеми при
залученні депозитних ресурсів вітчизняними комерційними банками та
запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: вклад, депозит, депозитний ринок, комерційний банк,
банківська система, депозитна ставка, ставка UIRD.
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Актуальные вопросы состояния депозитного рынка в Украине
Автором исследованы основные тенденции развития депозитного
рынка в Украине. В статье проведен анализ объемов и динамики
депозитных вкладов, размеров депозитных ставок и их связи с темпом
инфляции и учетной ставкой НБУ. Охарактеризованы особенности
функционирования депозитного рынка Украины в 2013-2016 гг.. Выявлены
основные

проблемы

при

привлечении

депозитных

ресурсов

отечественными коммерческими банками и пути их решения.
Ключевые слова: вклад, депозит, депозитный рынок, коммерческий
банк, банковская система, депозитная ставка, ставка UIRD.
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Urgent issues of the deposit market in Ukraine
The author studies the main tendencies of development of the deposit
market in Ukraine. The article analyzes the volumes and dynamics of deposits,
the size of deposit rates and their interconnection with inflation rate and a
discount rate of the NBU. The features of functioning of the deposit market of
Ukraine since 2013 until today are described. The basic problems of the
attracting the deposit resources into the domestic commercial banks and ways of
their solution are identified.
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