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найпопулярнішими були вклади на 
вимогу та строкові депозити терміном 
6 та 12 місяців», — наголосив Сергій 
Анніков. У ПриватБанку зафіксували 
рівномірний розподіл коштів. «Більш-
менш рівномірно увага вкладників 
була розподілена між всіма базовими 
строками вкладів в 1, 3, 6 та 12 місяців 
із невеликою перевагою в строках на 
3 та 6 місяців», — підрахував Дмитро 
Мусієнко.

ЗМІНА ПРІОРИТЕТІВ
У минулі кризи українці багато коштів 
забирали з банків з українським при-
ватним капіталом, які часто банкру-
тували і вважалися менш надійними, 
ніж банки з державним чи іноземним 
капіталом. Коронакриза не супрово-
джувалася банкопадом, тому пасивна 
база зросла в усіх групах банків. Най-
більший приплив гривневих коштів 
населення спостерігався в державних 
кредитних установах — їхній портфель 
зріс на 53,5 млрд грн до 254 млрд грн, а 
частка ринку сягнула 64%. Абсолютним 
лідером залишався ПриватБанк, який 
додатково отримав 35,6 млрд грн — 

майже 90% цих коштів осіли на поточ-
них рахунках, а не депозитах. «З одного 
боку, суттєво знижувались ставки за 
депозитами. З іншого — клієнти не 
могли впевнено прогнозувати майбут-
нє і тому хотіли мати кошти «в гарячо-
му резерві» з можливістю максималь-
но простого й швидкого доступу до 
них», — пояснив Дмитро Мусієнко.

Ощадбанк, який обслуговував збіль-
шені соцвиплати, залучив 15,6 млрд грн. 
Укргазбанк (+1,6 млрд грн) і Укрексім-
банк (+0,7 млрд грн) за цим показни-
ком навіть не увійшли до п’ятірки. 
Третє місце за зростанням гривневих 
коштів посів банк із приватним капі-
талом — Універсал Банк, який завдяки 
проєкту «Монобанк» залучив рекордні 
7,7 млрд грн. Українці також були при-
хильними до ПУМБ (+3,2 млрд грн) і 
А-Банку (+1,5 млрд грн). Банки з приват-
ним капіталом залучили 16 млрд грн 
із найвищими темпами зростання — 
на 35%. «Банки пропонували ставки 
вищі за середні, щоб забезпечити фон-
дування портфеля споживчих кредитів, 
який стрімко зростав», — пояснив Ми-
хайло Демків.

2020 року частка вкладів, які розміщу-
вались онлайн, становила 60%, а вже 
на кінець року показник досяг 80%», — 
розповіла директорка з роздрібного 
бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина 
Шевченко.

Серед строкових депозитів у пе-
ріод невизначеності українці обирали 
вклади на короткі терміни. «Найбільш 
популярними були депозити на 6 мі-
сяців», — розповів член правління 
з розвитку роздрібного бізнесу ОТП 
Банку Олег Клименко. «Протягом року 
уподобання клієнтів змінювалися, але 
останніми місяцями клієнти переваж-
но розміщували депозити на 6–7 міся-
ців», — зазначила Катерина Шевчен-
ко. За словами Дмитра Дудника, на 
другому місці були ще більш короткі 
вклади — строком на 3 місяці. Антон 
Тютюн підрахував, що у 2020 році май-
же 78% вкладів було відкрито на 3 та 
6 місяців.

В Альфа-Банку, за словами Ірини 
Стрепетової, найбільший попит мали 
класичні вклади у гривні строком від 
1 до 6 місяців. На забували клієнти 
і про річні вклади. «У нашому банку 
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МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЬОРІЧНА СТАВКА 
РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ

КІЛЬКІСТЬ ВІДДІЛЕНЬ, 
ДЕ МОЖНА ВІДКРИТИ ДЕПОЗИТ

ЧАСТКА РИНКУ 
ЗА ГРИВНЕВИМИ СТРОКОВИМИ 
ВКЛАДАМИ НАСЕЛЕННЯ

1 ПУМБ 10,88% 225 4,02%

2 ОЩАДБАНК 10,20% 1838 21,81%

3 УНІВЕРСАЛ БАНК 12,25% 15 4,25%

4 АЛЬФАБАНК 11,60% 175 6,19%

5 БАНК ФОРВАРД 12,05% 17 0,83%

6 ПРИВАТБАНК 10,38% 1717 33,27%

7 КІБ 12,60% 19 0,30%

8 ІДЕЯ БАНК 11,57% 77 1,36%

9 ТАСКОМБАНК 11,05% 87 1,59%

10 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 12,80% 5 0,10%

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КЛАСИЧНИЙ ДЕПОЗИТ

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Під класичним депозитом мається на увазі стандартний (неакційний) вклад фізособи на 100 тис. грн на шість місяців 

без права поповнення з виплатою відсотків наприкінці строку. На місце розташування банків у рейтингу впливали такі 

показники: середньорічна процентна ставка; кількість відділень банку, в яких доступна послуга; кількість клієнтів, 

які скористалися послугою в 2020 році (в тому числі нових клієнтів); абсолютна і відносна динаміка гривневого 

депозитного портфеля фізосіб у банку за 2020 рік; динаміка частки гривневого депозитного портфеля фізосіб 

банку на ринку за 2020 рік, а також різниця між середньорічною процентною ставкою і середньорічним значенням 

UIRD (український індекс ставок за вкладами фізосіб, що розраховується НБУ на основі даних, які надаються 

20 найбільшими банками за обсягом депозитного портфеля населення; в 2020 році середньорічне значення UIRD за 

шестимісячними вкладами становило 10,29%). Майже всі банки, що увійшли до десятки перших, залучали строкові 

депозити за ставками вище за індекс UIRD. 

МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

БАНК СЕРЕДНЬОРІЧНА СТАВКА 
РОЗМІЩЕННЯ ДЕПОЗИТУ

ЧАСТКА РИНКУ ЗА ГРИВНЕВИМИ 
РАХУНКАМИ НА ВИМОГУ

КІЛЬКІСТЬ ВІДДІЛЕНЬ, 
ДЕ МОЖНА ВІДКРИТИ ВКЛАД

1 ОЩАДБАНК 7,80% 16,20% 1838

2 РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 7,60% 8,13% 397

3 ПУМБ 8,00% 3,41% 225

4 УКРГАЗБАНК 11,30% 2,76% 277

5 АЛЬФАБАНК 7,40% 3,83% 219

6 УНІВЕРСАЛ БАНК 8,20% 3,31% 15

7 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ 8,90% 0,14% 6

8 КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК 4,40% 1,65% 148

9 БАНК ФОРВАРД 10,30% 0,10% 18

10 ПРИВАТБАНК 4,50% 44,77% 1717

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ ОЩАДНИЙ ВКЛАД

ДЖЕРЕЛО: ДОСЛІДЖЕННЯ 50 ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Під ощадним вкладом для цілей дослідження мається на увазі стандартний (неакційний) вклад фізособи на поточний 

рахунок у сумі 100 тис. грн. Такий вклад є безстроковим із підвищеним відсотком на залишок і «прив’язаним» до 

пластикової картки. Під час розрахунку цього рейтингу враховувалися такі показники: середньорічна процентна 

ставка; розмір незнижуваного залишку; кількість клієнтів, які скористалися послугою в 2020 році (в тому числі нових 

клієнтів); наявність можливості вносити і знімати кошти за допомогою платіжної картки; віддалений доступ до рахунку; 

можливість автоматичного перерахування відсотків на платіжну картку; кількість відділень банку, в яких доступна 

послуга; абсолютна і відносна динаміка гривневого депозитного портфеля фізосіб у банку за 2020 рік; динаміка частки 

гривневого депозитного портфеля фізосіб банку на ринку за 2020 рік; різниця між середньорічною процентною ставкою 

і середньорічним значенням UIRD (український індекс ставок за вкладами фізосіб, що розраховується НБУ на основі 

даних, які надаються 20 найбільшими банками за обсягом депозитного портфеля фізосіб; у 2020 році середньорічне 

значення індексу UIRD за вкладом на 12 місяців становило 10,47%).

на 6,3%, або на 10,6 млрд грн, — до 
178 млрд грн. Через це частка грив-
невих депозитів у банківських за-
ощадженнях населення впала з 53,3% 
до 44,8%. В умовах невизначеності 
українці відмовлялися від пролонгації 
строкових депозитів, кошти з яких піс-
ля завершення вкладу зараховувалися 
на їхній картковий рахунок. «Клієнти 
боялися перерозміщувати кошти на 
строкових вкладах і використовували 
поточні рахунки або вклади на вимогу, 
що дають змогу клієнтам вільно кори-
стуватися своїми коштами», — зазна-
чила Ірина Стрепетова.

Ще один фактор — скорочення спо-
живчих витрат. «Навесні клієнти нама-
галися за рахунок зменшення витрат 
створити додаткові фінансові резер-
ви. Тому збільшилася частина коштів 
на зарплатних та пенсійних картках, 
які не витрачалися, а накопичувалися 
на карткових або депозитних рахун-
ках», — розповів керівник дирекції 
роздрібного бізнесу ПриватБанку Дми-
тро Мусієнко.

Під час коронакризи українці по-
чали тримати більшу частину бан-
ківських накопичень на поточних та 
карткових рахунках, а також на депо-
зитах на вимогу. Портфель коштів із 
де-факто цілодобовим доступом зріс 
у феноменальні півтора раза, або на 
72 млрд грн, — до 219 млрд грн, а їх 
частка сягнула рекордного рівня у 
55,2%. «Основна причина — продов-
ження тренда на суттєве зниження 
дохідності депозитів. Другорядна при-
чина — нестабільність у світі та Украї-
ні через коронакризу», — констатував 
директор департаменту з продуктів 
роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро 
Дудник.

Депозити втратили свою основ-
ну перевагу — процентні ставки за 
ними впали майже до рівня дохідно-
сті «скарбниць», «банок» та «сейфів». 
«Низькі відсоткові ставки за депози-
тами роблять цей інструмент дедалі 
менш привабливим. До того ж деякі 
банки перетворюють поточні рахун-
ки в де-факто депозити, нараховуючи 
відсотки за залишками на поточних 
рахунках, зіставні з відсотками за 
строковими депозитами», — розпо-
відає фінансовий аналітик групи ICU 
Михайло Демків. Наприклад, восени 
в Альфа-Банку за річними депозитами 
платили до 9,5%, а на картковий зали-
шок нараховували до 7%.

Коронакриза вплинула і на спосіб 
розміщення коштів. Якщо до каранти-
ну відкривали і поповнювали депози-
ти онлайн переважно диджиталізовані 
українці, то в 2020-му це стало масо-
вим явищем. «Що жорсткішим був ка-
рантин, то більше клієнтів цікавились 
дистанційним керуванням рахунком. 
У середньому 30–40% вкладів минуло-
го року відкривались у Приват Банку 
через дистанційні канали», — розповів 
Дмитро Мусієнко. «Майже всі вклади 
на вимогу та більш ніж 50% строкових 
депозитів», — підрахував керівник з 
питань заощаджень та трансакційних 
послуг Райффайзен Банку Аваль Сергій 
Анніков. Практично всі інтернет-бан-
кінги дають змогу проводити дистан-
ційні операції з вкладами. «На початок 
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