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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

 

Наявність необхідного обсягу депозитних ресурсів беззаперечно є 

ключовою складовою, що забезпечує ефективну діяльність банківських 

установ. Проте це породжує і таку проблему як формування оптимального за 

термінами й обсягами депозитного портфеля у банківській діяльності, саме цим 

підкреслено важливість розвитку ефективного депозитного ринку та його 

інструментарію [2]. 

Депозит (із лат. – річ, віддана на збереження) характеризує економічні 

відносини щодо передачі коштів клієнтів у тимчасове користування банку. 

Його значна перевага перед готівкою полягає в доході у формі процента, а 

основний недолік – цей процент нижчий у порівнянні з тим, що виплатять на 

капітал при позичанні [3]. 

Протягом останніх років ринок кредитування значно пожвавився, що 

зумовлено насамперед покращеннями у фінансовій системі, поступовому 

виходу з кризи та зростанням грошових доходів фізичних та юридичних осіб. 

Це безумовно спричинило свій позитивний вплив  і на зростання обсягу 

операцій на депозитному ринку. 

На період 2020 року відсотки за депозитами оподатковуються за загальною 

ставкою 19,5 %, у т.ч. податок на доходи – 18,0 %, військовий збір – 1,5 % [5].  

В першій половині 2019 року на депозит громадяни країни наростили 

обсяг депозитів у 528,2 млрд гривень, і це показник перевищив на 19,77 млрд 

гривень попередній 2018 року (рис.1) [4]. 
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Рисунок 1 – Динаміка облікової ставки та ставок за депозитами в національній 

валюті у 2017–2019 рр. 
 

Також варто зазначити, що найвищу прибутковість вкладнику 

забезпечують саме строкові депозити терміном від 6 місяців з виплатою 

процентів в кінці строку без можливості розірвання угоди. За такими вкладами 

найвища ставка сягає 17 % річних, найнижча – 10 %. 

На низькому рівні залишаються ставки за депозитами в іноземній валюті, 

що в свою чергу пов’язане із фактичною забороною валютного кредитування, 

незважаючи на осіб, що отримують виручку в іноземній валюті. За 

довгостроковими депозитами ставка у доларах США дорівнює 4 % річних, за 

вкладами в Євро – 3 % [1]. 

Для заохоченя вкладників не знімати гроші з депозитів деякі банки 

вдаються до практики підвищення процентної ставки на 0,25 % – 1 % за 

продовження угоди на новий термін.  

Крім цього, банки пропонують підвищення ставки до 0,5 % при 

оформленні вкладу через веб-інтерфейс або інтернет-банкінг, таким чином 

економлячи на операційних витратах, що дозволяє додати невеликий бонус [1]. 

Ще одним банківським ходом є підвищення процентної ставки за вкладу 

на значну суму. Якщо обсяг коштів перевищує 200000 грн, ставки на 0,25 % – 

0,5 % вищі за звичайні, а для вкладів від 1 млн гривень прибуток підвищеться 

на 0,5 % – 1 %, що можна пояснити зменшенням операційних витрат за ефекту 

масштабу [1].  

Зважаючи на загальний обсяг залучених коштів населення й окремо за 

строковими вкладами у гривні та іноземній валюті можна виокремити десятку 

банківУкраїни, які залучили найбільше вкладів у абсолютних і відносних 

показника [5]: 

1. Ощадбанк. 
2. Альфа-банк. 
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3. Укргазбанк. 
4. Таскомбанк. 
5. ПроКредит банк. 
6. Кредобанк. 
7.  ПриватБанк. 
8. Мегабанк. 

9. А-банк. 

10. Банк Львів. 
Отже, в сучасних умовах депозитний ринок України перебуває у стані 

стабілізації та розвитку, що супроводжується різноманітними маркетинговими 

прийомами та переходом на інноваційні методи обслуговування. 

 Таким способом банки намагаються запропонувати найбільш оптимальні 

умови, що допоможе громадянам обрати найвигідніші депозити. Суттєве 

покращення стану депозитного ринку напряму залежить від стабільності 

економіки країни та послідовності фінансової політики державних органів та 

фінансових установ. 
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