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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасна ринкова економіка передбачає широку участь

населення в інвестиційних, страхових та іпотечних схемах.
Збільшення і раціональне використання заощаджень забез-
печує більш високий рівень економічної і соціальної ста-
більності та одночасно створює основи стійкості фінансо-
вої системи і макроекономічної збалансованості.

Активна ощадна поведінка населення, використання
накопичувальних і страхових інструментів передбачає до-

УДК 336.7

А. Ю. Рамський,
к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки,
Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ
ІНВЕСТИЦІЙ ДОМОГОСПОДАРСТВ
В УКРАЇНІ

A. Ramskyi,
Ph.D. in Economics, associate professor of the chair for finances, management and economics,
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv

PECULIARITIES OF HOUSEHOLD INVESTMENTS PROTECTION IN UKRAINE
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господарств в Україні. Виявлено, що найбільш захищеними є банківські депозити за рахунок
функціонування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Доведено, що функціонування Фон-
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стиційні продукти та сконцентрувати у Фонді значний ресурс. Запропоновано регулятору рин-
ку цінних паперів та фондового ринку гарантувати або забезпечити виплати домогосподарствам
за простими та привілейованими акціями.

The article contains the analysis of the modern state of functioning of the system of household
investments protection in Ukraine. It has been found that the most protected are bank deposits at
the expenses of the Depositors Insurance Fund operation. It has been proved that the Depositors
Insurance Fund operation and strengthening control over the proper fulfillment of obligations to
households are important constituent parts of investment products insurance. It has been suggested
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сить високий рівень довіри, який дозволяє громадянам ак-
тивно взаємодіяти з фінансовими інститутами, широко ви-
користовувати продукти банківського і страхового сектора,
системи пенсійного страхування.

Захист інвестицій домогосподарств створить умови для
відновлення втраченої довіри до фінансових установ. За-
хист інвестицій відповідно до Закону України "Про інвести-
ційну діяльність" [1] це комплекс організаційних, технічних
та правових заходів, спрямованих на створення умов, які



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17

сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесен-
ня інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування
та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвес-
торів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу)
від інвестицій.

Дослідженням питання функціонування ефективної
системи захисту інвестицій домогосподарств присвячені
роботи таких зарубіжних та вітчизняних науковців, як
К. Гавальд, К. Гейгер, Г. Десмонд, Р. Келі, П. Роуз, Ж. Стуфле,
Ж. Сабурен, М. Алексеєнко, О. Анікін, С. Аржевітін, В. Ба-
зилевич, О. Бакун, С. Безвух, В. Віноградов, А. Вішневський,
С. Волосович, Л. Волощенко, Н. Горбач, В. Жупанін,
О. Іщенко, Т. Мазур, З. Сороківська, С. Тігіпко.

Незважаючи на велику кількість існуючих робіт пробле-
ми розвитку державної системи гарантування інвестицій
домогосподарств залишаються актуальними і потребують
подальшого дослідження, особливо в питанні розвитку та
удосконалення системи в період сучасної фінансової кри-
зи.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі наведеного вище можна сформулювати зав-

дання дослідження, які полягають у проведенні аналізу
діяльності діючої в Україні системи захисту інвестицій до-
могосподарств, виявлення недоліків в її роботі, розробка
пропозицій щодо їх рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відповідно до інформації Національної комісії з цінних

паперів та фондового ринку захист прав інвесторів на рин-
ку цінних паперів — одне із ключових завдань регулятора.
Це має стосуватися і інших регуляторів, які визначають дер-
жавну політику та функціонування фінансового та фондо-
вого ринку.

Досвід Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку вказує на можливість відновлення втраченої до-
віри. У 2011 р. регулятор підвищив рівень своєї відкритості
для інвесторів та громадян: так, була впроваджена так зва-
на електронна приймальня, тобто розгляд звернень за до-
помогою електронної пошти; продовжила функціонувати
спеціальна телефонна лінія, основним завданням якої є за-
хист прав та інтересів тощо. Саме тому протягом 2011 р. до
Комісії надійшло на розгляд 4339 письмових звернень від
фізичних осіб щодо порушення їх прав та законних інтересів
на ринку цінних паперів, що на 14% більше в порівнянні з
2010 р.

З урахуванням колективних звернень, які становлять
1,4 %, до Комісії у 2011 р. звернулося понад 6000 фізичних
осіб власників цінних паперів. Основна кількість звернень
громадян, як і в попередні роки, надійшла з Київської,
Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської,
Одеської, Полтавської, Харківської та Черкаської областей.
Протягом 2011 року до Комісії надійшли також звернення
від громадян-інвесторів Російської Федерації, Федератив-
ної Республіки Німеччина, Республіки Білорусь, Естонської
Республіки [2].

За результатами аналізу питань, які порушувалися у
скаргах упродовж 2009—2011 рр., спостерігаються такі тен-
денції:

— 75 % від загальної кількості звернень становлять
скарги міноритарних акціонерів на порушення їх прав ме-
неджментом акціонерних товариств. Типовими порушення-
ми цієї категорії звернень є: порушення права на рівне став-
лення до всіх акціонерів; порушення права на участь в уп-
равлінні акціонерним товариством; порушення права на
отримання інформації про діяльність акціонерного товари-
ства; порушення права акціонера на отримання частини при-
бутку у вигляді дивідендів; порушення прав акціонерів під
час додаткового випуску акцій;

— 5 % від загальної кількості звернень пов'язані з на-
буттям чинності Законом України "Про акціонерні товари-
ства". Типові питання цієї категорії звернень: правомірність
дій акціонерного товариства по переведенню випуску акцій
з документарної форми існування у бездокументарну фор-
му існування; правомірність оплати послуг зберігача;

— 10 % від загальної кількості звернень — це скарги
на діяльність фінансових посередників, які акумулювали
приватизаційні майнові сертифікати під час приватизації
(інвестиційні фонди та компанії, довірчі товариства);

— 7 % від загальної кількості звернень — скарги на
невиконання емітентами цільових та відсоткових облігацій
своїх зобов'язань;

— 3 % від загальної кількості звернень — скарги влас-
ників цінних паперів інститутів спільного інвестування [2].

У 2012 р. набрав чинності Закон України "Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб" [3], яким встановлюють-
ся правові, фінансові та організаційні засади функціонування
системи гарантування вкладів фізичних осіб, повноваження
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, порядок виплати
Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються
відносини між Фондом, банками, Національним банком Украї-
ни, визначаються повноваження та функції Фонду щодо виве-
дення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Основною метою цього Закону визначено захист прав і
законних інтересів вкладників банків, зміцнення довіри до
банківської системи України, стимулювання залучення
коштів у банківську систему України, забезпечення ефек-
тивної процедури виведення неплатоспроможних банків з
ринку та ліквідації банків.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, правовий ста-
тус якого визначено зазначеним Законом України, є само-
стійною установою, що виконує спеціальні функції у сфері
гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатос-
проможних банків з ринку. Відповідно до встановленої мети,
основними функціями Фонду є: ведення реєстру учасників
Фонду; акумулювання коштів, здійснення контролю за по-
внотою і своєчасністю перерахування зборів кожним учас-
ником Фонду; інвестування коштів Фонду в державні цінні
папери України; здійснення заходів щодо організації вип-
лат відшкодувань за вкладами в разі прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
здійснення регулювання участі банків у системі гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб; участь в інспекційних перевірках
проблемних банків за пропозицією Національного банку
України; проведення перевірки банків щодо дотримання
законодавства про систему гарантування вкладів фізичних
осіб; надання фінансової підтримки приймаючому банку;
оцінка та прогнозування потенційних витрат Фонду на виве-
дення неплатоспроможних банків з ринку та відшкодуван-
ня коштів вкладникам тощо.

Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодуван-
ня коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в
розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день
прийняття рішення Національним банком України про відне-
сення банку до категорії неплатоспроможних та початку
процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше
суми граничного розміру відшкодування коштів за вклада-
ми, встановленого на дату прийняття такого рішення, неза-
лежно від кількості вкладів в одному банку. Сума гранично-
го розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути
меншою 200000 гривень. Зобов'язання з виплати відсотків
за вкладами, нарахованих під час здійснення тимчасової
адміністрації, задовольняються відповідно до черговості.

Фонд не відшкодовує кошти:
1) передані банку в довірче управління;
2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним)

сертифікатом на пред'явника;
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4) розміщені на вклад у банку особою, яка була членом
спостережної (наглядової) ради, правління (ради дирек-
торів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з
посади до дня прийняття Національним банком України
рішення про віднесення такого банку до категорії неплатос-
проможних не минув один рік;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала
банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник,
суб'єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосе-
редній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності
банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прий-
няття Національним банком України рішення про віднесен-
ня такого банку до категорії неплатоспроможних не минув
один рік;

6) розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній
основі отримує від банку проценти за вкладом на більш спри-
ятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінан-
сові привілеї від банку;

7) за вкладом у банку, що є предметом застави та за-
безпечує виконання зобов'язань вкладника перед цим бан-
ком в обсязі таких зобов'язань;

8) за вкладами у філіях іноземних банків тощо.
Цей Закон розширив повноваження Фонду гарантуван-

ня вкладів фізичних осіб, зокрема в частині щодо виведення
неплатоспроможних банків з ринку шляхом здійснення тим-
часової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків.
Також Законом передбачено умови, при настанні яких банк
може бути віднесено до категорії проблемних та неплатосп-
роможних. Банки, які перебували в статусі тимчасового учас-
ника Фонду, набули статусу учасників Фонду, оскільки За-
кон не передбачає переведення учасників Фонду до категорії
"тимчасових учасників" Фонду, тим самим, скасовуючи по-
няття тимчасового учасника Фонду як такого. Учасниками
Фонду є банки, участь яких у Фонді є обов'язковою, та які
набувають статусу учасника Фонду в день отримання ними
банківської ліцензії. Таким чином, банки, які мають банківсь-
ку ліцензію, є учасниками Фонду, окрім АТ "Ощадбанк" [4].

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
за період 2001—2013 рр. кількість банків у Фонді зросла з
134 до 174 або майже на 30%. Проте з моменту прийняття
Закону кількість банків дещо зменшилася із 175 до 174.

Упродовж 2000—2012 рр. сума вкладів домогосподарств
збільшилася у більш як 90 разів. За 2012 р. вклади зросли на
55,9 млрд грн. або на 19,8%. При цьому кількість вкладників
збільшилася за аналізуємий період (2000—2012 рр.) на 39,8
млн осіб або у 10 разів. За 2012 р. кількість вкладників
збільшилася на 9,4 млн осіб. Проте, середній розмір вкладу
зменшився з 8072 грн. до 7619 грн. або на 5,6% (табл. 1).

Виплати вкладникам здійснюються відповідно до зако-
нодавства Фондом, що фінансується за такими джерела-
ми: 1) початкові збори з учасників Фонду; 2) регулярні
збори з учасників Фонду; 3) спеціальний збір до Фонду; 4)
доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні
цінні папери України; 5) доходи, одержані у вигляді про-
центів, нарахованих Національним банком України за за-
лишками коштів на рахунках Фонду, відкритих в Національ-
ному банку України; 6) кредити, залучені від Національно-
го банку України; 7) неустойка (штрафи, пеня), що стягуєть-
ся відповідно до цього Закону; 8) кошти, що були внесені
Національним банком України в розмірі 20 мільйонів гри-
вень на день створення Фонду; 9) кошти з Державного бюд-
жету України; 10) доходи від надання фінансової підтрим-
ки приймаючому банку; 11) благодійні внески, гранти, тех-
нічна допомога, у тому числі від іноземних осіб; 12) кош-
ти, отримані від виконання заходів, передбачених планом
врегулювання, зокрема від продажу неплатоспроможного
банку або перехідного банку, ліквідації банку.

Відповідно до Положення про кредитування Національ-
ним банком України Фонду гарантування вкладів фізичних

осіб, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 18.03.2013 № 95, Національний банк
здійснює підтримку ліквідності Фонду в межах монетарних
можливостей шляхом надання короткострокових кредитів
(строком до одного року) для виплати відшкодування вклад-
никам учасників Фонду за недоступними вкладами.

Кредит Фонду не має перевищувати 95% від чотирик-
ратного розміру надходжень до Фонду, отриманих у квар-
талі, що передує даті звернення Фонду за кредитом. Фінан-
совим забезпеченням такого кредитування є державні об-
лігації України, крім облігацій зовнішніх державних позик
України, строк погашення яких настає не раніше ніж через
10 днів після строку погашення кредиту, за умови, що вони
перебувають у власності Фонду і не обтяжені будь-якими
іншими зобов'язаннями, у розмірі 90% від їх балансової
вартості, але не вищої від номінальної/амортизаційної вар-
тості цих цінних паперів з урахуванням процентів за корис-
тування кредитом.

Статистика виплат вкладникам гарантованих сум відшко-
дувань свідчить про зменшення кількості осіб, які отримали
відшкодування, станом на 01.05.2013 р. Проте сума відшко-
дування збільшилася на 5118,9 млн грн. (табл. 2).

Відшкодування Фондом гарантування вкладів фізич-
них осіб коштів за вкладами фізичних осіб, а також поря-
док здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тим-
часової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом,
за рахунок цільової позики Фонду здійснюється відповід-
но до Закону України та Положення про порядок відшко-
дування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами, затвердженого Рішенням виконавчої
дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від
09.08.2012 № 14.

Таким чином, беручи до уваги те, що наведеними вище
нормативно-правовими актами регламентовано діяльність
Фонду та процедури виплати гарантійних сум відшкодуван-
ня лише за депозитами банків, залишаються невирішеними
питання гарантування інших видів інвестиційних продуктів.

Зокрема виплати домогосподарствам дивідендів за про-
стими та привілейованими акціями має гарантувати або за-
безпечувати регулятор ринку цінних паперів та фондового

Дата 
Сума вкладів 

фізичних осіб, 
млрд грн. 

Кількість 

вкладників, 

млн осіб 

Середній 

розмір 

вкладу, 

грн. 

01.01.2000 3,7 4,6 806 

01.01.2001 5,6 5,4 1 046 

01.01.2002 9,3 4,8 1 915 

01.01.2003 16,6 7,0 2 376 

01.01.2004 29,2 10,5 2 780 

01.01.2005 38,4 15,0 2 559 

01.01.2006 67,9 18,6 3 656 

01.01.2007 100,4 24,2 4 143 

01.01.2008 155,2 29,6 5 243 

01.01.2009 204,9 34,5 5 935 

01.01.2010 198,0 31,6 6 273 

01.01.2011 254,2 32,6 7 802 

01.01.2012 282,6 35 8 072 

01.01.2013 338,5 44,4 7 619 

Таблиця 1. Динаміка депозитних вкладів

домогосподарств та їхній облік у банках-

учасниках Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб

Джерело: інформація про Фонд гарантування вкладів фізич-
них осіб [Електронний ресурс]. — Режим доступу: < http://
www.fg.gov.ua/statistics>
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ринку. Проте Законом України "Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні" визначено правові заса-
ди здійснення державного регулювання ринку цінних па-
перів та державного контролю лише за випуском і обігом
цінних паперів та їх похідних в Україні.

Державне регулювання ринку цінних паперів
здійснюється також у формі створення системи захисту прав
інвесторів і контролю за дотриманням цих прав емітентами
цінних паперів та особами, які здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів. Для реалізації цієї нор-
ми Закону мають бути розроблені та запроваджені дієві
механізми гарантування інвестиційних продуктів, що пропо-
нуються ринком для домогосподарств. Чіткість норм про
відшкодування можливих втрат вкладеного капіталу та очі-
куваної доходності (що визначається відповідно до законо-
давства) створить умови для реалізації інвестиційного по-
тенціалу домогосподарств.

Створення ринку інвестицій надасть можливість регу-
ляторам об'єднати зусилля для поширення умов гарантуван-
ня вкладів фізичних осіб інші інвестиційні продукти та скон-
центрувати у Фонді значний ресурс і не розпорошувати його
по іншим інститутам розвитку.

Потребує відповідних змін також Закон України "Про
інститути спільного інвестування", який спрямовано на за-
безпечення залучення та ефективного розміщення фінан-
сових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні
основи створення, діяльності, припинення суб'єктів спільно-
го інвестування, особливості управління активами зазначе-
них суб'єктів, встановлює вимоги до складу, структури та
зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку
та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування,
а також порядок розкриття інформації про їх діяльність. Дія
цього Закону поширюється на суспільні відносини, що ви-
никають у сфері спільного інвестування у зв'язку з утворен-
ням та діяльністю суб'єктів спільного інвестування, з метою
забезпечення гарантування права власності на цінні папери
інститутів спільного інвестування та захисту прав учасників
інститутів спільного інвестування. Проте Законом не визна-
чено процедури гарантування капіталу домогосподарств,
викупу акцій тощо.

На нашу думку, введення умов визнання фізичної осо-
би учасником венчурного фонду (придбання цінних паперів
такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих
цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімаль-
них заробітних плат у місячному розмірі, встановленому
законом на 1 січня 2014 р.) або учасником кваліфікаційно-
го інституту спільного інвестування (придбання цінних па-
перів такого інституту в кількості, яка за номінальною вартіс-
тю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 100 мі-

німальних заробітних плат у місяч-
ному розмірі, встановленому зако-
ном на 1 січня 2014 р.), має супро-
воджуватися введення регулято-
ром процедур відшкодування до-
могосподарствам збитків, отрима-
них від придбання таких цінних па-
перів.

Таким чином, функціонування
Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб та посилення фінансово-
го контролю за належним виконан-
ням зобов'язань перед домогоспо-
дарствами є важливими складови-
ми страхування інвестиційних про-
дуктів.

ВИСНОВКИ
Аналіз норм діючого законо-

давства з питань захисту інвестицій
дає підстави зробити висновок, що діяльність Фонду спря-
мована на виконання визначених процедур, які грунтують-
ся на формах наступного контролю. Пропонується запро-
вадити забезпечення попереднього контролю за діяльністю
банків, які залучають кошти домогосподарств та відкрива-
ють депозитні рахунки, щодо граничного рівня процентних
ставок та оптимального обсягу депозитів. Такі умови можуть
корегуватися залежно від зміни фінансового стану, зокре-
ма фінансової стійкості банків.

Введення індикаторного методу страхування інвестиц-
ійних продуктів при формуванні ринку інвестицій передба-
чатиме проведення попередньої оцінки продуктів, встанов-
лення граничних індикаторів безпечності вкладення капіта-
лу та отримання очікуваних та передбачених інвестиційною
програмою.
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Таблиця 2. Виплати домогосподарствам гарантованих

сум відшкодувань
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Показник 

Дані 
про отримання 

відшкодувань 

вкладниками 

банків, виплати 

за якими Фондом 

завершені 

Дані станом 

на 01.05.2013 

про отримання 

відшкодувань 

вкладниками 

банків, виплати 

по яких Фондом 

здійснюються 

Виплати 

відшкодувань 

протягом  

2012 року 

Виплати 

відшкодувань 

протягом  

2013 року 

Кількість банків, по яких 

здійснюються виплати 
10 24 22 24 

Кількість вкладників, 

що отримали 

відшкодування, осіб 

247 131 138 025 14 930 17 477 

Сума відшкодування,  

млн грн. 
326,6 5 445,5 532,1 1 116,0 

 


