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ОЦІНКА КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ БАНКУ 

У ринковій економіці специфікою банківської діяльності є те, що банк оперує 

переважно залученими коштами, найбільшу частину яких складають ресурси залучені з 

депозитних джерел. Під депозитними ресурсами пропонуємо розуміти «тимчасово вільні 

кошти фізичних та юридичних осіб (залишки на поточних рахунках різних видів клієнтів, 

кошти на вкладних (депозитних) рахунках до запитання та строкових)» [1]. Розкрити 

сутність депозитних ресурсів дає змогу класифікація їх за різними ознаками, що до 

сьогодні залишається остаточно неузгодженою. На основі класифікацій депозитних 

операцій Р. Р. Коцовською [2], О. В. Васюренко [3], В. І. Міщенко [4], Р. І. Шевченко [5] 

використовуючи метод порівняння наведемо класифікацію депозитних ресурсів. 

За економічною суттю: депозити та залишки коштів на поточних рахунках. 

За суб’єктами: тимчасово вільні кошти юридичних та фізичних осіб. 

За секторами економіки розрізняють депозитні ресурси, що надійшли з фінансових 

корпорацій; нефінансових корпорацій; органів державного управління та підвідомчих їм 

некомерційних організацій, які утримуються за рахунок бюджету; домашніх господарств; 

некомерційних організацій, які обслуговують домашні господарства. 

Залежно від форми власності виокремлюють депозитні ресурси, що належать 

вкладникам з державною і недержавною формами власності. Зважаючи на вид 

підприємства, розрізняють депозитні ресурси підприємств: приватних; колективних; 

господарських товариств; комунальних; державних; підприємств на власності об’єднання 

громадян. 

За терміном: короткострокові, середньострокові, довгострокові депозити. 

За нарахуванням відсотків: без нарахування відсотків, з нарахуванням простих, з 

нарахуванням складних відсотків. 

За місцем знаходження клієнта: кошти резидентів та нерезидентів. 

За видом відкритого рахунку: кошти на поточних рахунках; кошти на 

розрахункових рахунках; кошти на депозитних рахунках до запитання; кошти на 

строкових рахунках. 

За складністю управління: легко керовані, важко керовані (кошти на поточних 

рахунках). 

За валютою: в національній, іноземній валюті. 

Дана класифікація дозволяє визначити ступінь сталості і походження депозитної 

ресурсної бази банку та вжити заходів для підвищення його фінансової міцності. 
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