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 Найважливішим є посилення та підвищення ефективності 
банківського нагляду, 
◦ без забезпечення цього жодні інновації в сфері гарантування депозитів не 

сприятимуть підвищенню рівня довіри до банківської системи, та не 
убезпечуватимуть від набігів вкладників.

 Сама по собі система гарантування вкладів не спроможна 
нівелювати ризики набігів вкладників, 
◦ а є лише елементом системи фінансової стабільності. Фонд повинен доповнювати 

більш масштабні процеси щодо підвищення якості нагляду та контролю за 
банківським сектором, валютним ринком, державними фінансами та ризиками 
стійкості фінансової системи загалом.
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Основна мета Фонду - це не лише захист вкладників, а насамперед 
- захист фінансової системи від системних ризиків панічного 

відтоку депозитів
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Джерело: Demirgüç-Kunt A., Kane E. and Laeven L. Deposit Insurance Database // IMF Working 
Paper № 14/118, 2014. 



 Реформа була направлена на виведення «факультативних» задач 
з під сфери відповідальності НБУ 

 ФГВФО розрахований на одиничні випадки неплатоспроможності 
банків
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Джерело: ФГВФО, розрахунки автора. 



 Будь-яка система гарантій є асиметричною…

• розширення гарантій здійснюється досить легко, тоді як їх звуження надзвичайно 
важко реалізувати

• систему неможливо раптово «відкотити» до більш низького рівня гарантій без 
ризику масового відтоку вкладів. 

… але повинна мати потенціал для генерації позитивного сигналу 

• система має бути спроектована з можливістю формування сигналу про 
підвищення рівня захищеності банківської системи.
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Потенціал стабілізації банківського 
сектору в Україні в 
короткостроковому періоді через 
підняття сум гарантування на 
сьогодні вичерпано

Джерело: ФГВФО, розрахунки автора. 



Масштаби проблеми
Упродовж 2014-16 рр. втрати  юридичними особами та ФОП капіталу у 
ліквідній формі (коштів на рахунках) оцінюються в обсягу не менше 270 
млрд грн. 

Наслідки критично високих ризиків втрати ліквідності 
підприємствами 

Інвестиційна пауза в економіці (Обсяг втраченого капіталу перевищує 
річний обсяг капітальних інвестицій – 250 млрд грн)
«Офшоризація» (виведення прибутків за межі країни) та акумяція 
інвестиційного ресурсу за межами країни
Зростання кредиторської заборгованості в 1.5 РАЗИ НА 1 ТРЛ ГРН за 
2015-2016 рр, 
Зростання боргової залежності реального сектора з 2, 0 до 4, 0 
за 2015-2016 р., що паралізує капіталотворчу функцію кредиту 

Украинская рулетка: граждане и бизнес потеряли в банках-банкротах свыше 300 млрд гривен. Можно ли 
построить в Украине европейскую систему гарантирования вкладов. – [Електронний ресурс]. – доступний з: 
http://forbes.net.ua/business/1416943-ukrainskaya-ruletka-grazhdane-i-biznes-poteryali-v-bankah-bankrotah-
svyshe-300-mlrd-griven

http://forbes.net.ua/business/1416943-ukrainskaya-ruletka-grazhdane-i-biznes-poteryali-v-bankah-bankrotah-svyshe-300-mlrd-griven


Фактори 

1.Фінансові відносини між банками та позичальниками 
будувались роками і не можуть бути розірвані без втрат 
для обох сторін. 

2.Недосконалість процедур банкрутства. Середня тривалість 
процедури банкрутства в Україні становить 2,9 роки, що 
втричі довше, ніж у США. 

3.Незахищеність інтересів кредиторів. Пор завершенні 
процедури банкрутства кредитори отримують 80,4 %  (США)–
58,3 % (Польщіа), 83,7 % (Німеччина) і 8,3 % (Україна)

Наслідки 

– активи, що перевищують 400 млрд грн оцінюються за менш, 
ніж 100 млрд грн. 
Resolving Insolvency // Doing Business. World Bank. [Електронний ресурс].-доступний з: 
http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency

http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/resolving-insolvency


 Непрозорість в інформуванні про активи, які 

перебувають в управлінні Фонду

 Інформаційний вакуум щодо фінансового стану 

банків, які ліквідуються

 Відсторонення юридичних осіб і ФОПів від 

процесу продажу ліквідаційної маси
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Посилення функціоналу щодо мінімізації ризиків 

•Передчасне виявлення загроз фінансовій стійкості банків

•Тісне співробітництво з НБУ

Запровадження спільного страхування

•Після стабілізації, що сприятиме зниженню морального ризику вкладників 

(наприклад, гарантійна сума не може перевищувати 70% від вкладу)

Розширення гарантій на депозитні вклади юросіб

•Дасть змогу збільшити надходження до Фонду

•Є більш справедливим, особливо щодо приватних підприємців 

Агрегована гарантія по всіх депозитних вкладах

•Дасть можливість усунути зловживання гарантійним захистом (наприклад, при 

порозі гарантування в 200 тис грн встановити гарантійний сумарний захист на 

суму 1 млн. грн на рік за всіма вкладами)



 Дякую за увагу!

 Інститут економіки та 
прогнозування Національної 
академії наук України

 вул. Панаса Мирного, 26

 Київ, 01011, Україна

 +38(044) 280-1234
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