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Нестабільність долара і національної валюти, високі темпи інфляції змушують 

українців замислитися над тим, як надійно зберегти свої заощадження. Одним з 

найбезпечніших варіантів вкладення засобів є відкриття депозитного рахунку, 

номінованого в дорогоцінний метал. Як відомо, золото ─ це запорука надійності 

заощаджень, адже коли світові фінансові ринки занепадають, то ціни на золото тільки 

зростають. Інвестиції в золото в злитках при нестабільності фондових ринків не тільки 

збережуть заощадження від знецінення, але і зроблять їх прибутковими, 

В Україні ліцензію на роботу з коштовними металами мають уже більше 15 

банків, найбільш відомими серед них є Укрсоцбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, 

«Аваль», Брокбізнесбанк, «Фінанси та кредит», Правекс-банк. 

Золоті депозити стають все популярнішими, адже золото стабільно дорожчає. 

Світові ціни на золото невпинно зростають. За підсумками минулого року ціна золота 

на світових товарних біржах виросла на 26,4% ─ з $ 625 до $ 790 за трійську унцію. 

Більше того, ціни на цей благородний метал ростуть уже більше п’яти років підряд, 

тому експерти переконані в посиленні цього тренда [1]. 

В той же час, золотий депозит має й недоліки: 

- депозити в золотих злитках не приносять великий процентний дохід в 

порівнянні з аналогічними депозитами в різних валютах, від 1,5% до 5,0% річних; 

- високий розмір первинного внеску по вкладу ─ в середньому 100 грамів, що в 

гривневому еквіваленті становить близько 10 000 грн.; 

- вартість банківських металів багато в чому залежить від коливань ринкової 

вартості на метал [2]. 

При розміщенні золота на депозит» перш за все необхідно визначитися з банком, 

адже саме від цього буде залежати вдалість інвестиції, оскільки ціна й маржа між 

купівлею та продажем у різних фінансових установах значно різняться. 

Також, як говорять експерти, купувати золотий злиток найкраще в тому банку, 

де збираєтесь його покласти на депозит» адже викуповувати «чужі» злитки банки 



традиційно не хочуть або встановлюють на них занижені ціни. 

Відкривати депозит у золоті набагато вигідніше на тривалий термін, бо основний 

прибуток можна отримати за рахунок зростання їх вартості. Б той час як 

короткостроковий депозит, тобто, отримання процентів по ньому ледь зможе покрити 

сплату всіх необхідних банківських комісій при відкритті рахунку. 

Хто не має. бажаний витрачати час на купівлю злитка може скористатися 

безготівковим золотим депозитом. У цьому випадку вкладені кошти комерційний банк 

конвертує в умовні грами золота і нараховує на них проценти. У «безготівковому 

вигляді» дорогоцінні метали мають лише кількісну характеристику маси і вартісну 

оцінку. Крім того, дорогоцінний метал зі сховища банку не вилучається [3]. 

Яким би надійним золото не було, все ж воно має ще один важливий момент: 

згідно з українським законодавством, депозити в благородні метали не 

компенсуються. У випадку якщо банк, в якому був відкритий такий депозит 

збанкрутує, то Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не компенсує втрат. Фонд 

гарантує вклад кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду в 

національній та іноземній валюті, включаючи проценти, в розмірі вкладів на день 

настання недоступності вкладів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному 

із таких учасників [4]. 

Все більше українців віддають перевагу депозитам в золоті, і для цього є всі 

підстави, адже згідно з прогнозом Bank of China International на найближчі роки, 

середня ціна золота в 2011 році складе $ 1245 за унцію, у 2012 році ─ $ 1250 за унцію. 

Дані прогнози підтверджує й президент Українського аналітичного центру, 

Олександр Охріменко, який говорить про те, що до кінця 2011 року ціни на золото 

можуть підрости до рівня 360-400 грн. за один грам [5]. 

Вклад у золото ─ це вклад у майбутнє. 
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