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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні система гарантування вкладів фізичних осіб

створена в 1998 році згідно з Указом Президента України
"Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб — вклад*
ників комерційних банків України". У 1999 році прийнято
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Кількість країн, що запроваджують цю систему гарантування, зростає. За останні 50 років
більшість країн неодноразово стикалися з кризою банківської системи, що змусило їх запро"
вадити систему страхування банківських депозитів для захисту банківських систем від банк"
рутства окремих банків. У повоєнні роки у зв'язку з прагненням знайти адекватне рішення про"
блеми ризиків банківської діяльності, що постійно зростали внаслідок революції банківських
технологій і глобалізації фінансово"економічних відносин, система гарантування вкладів була
запроваджена у Норвегії (1961 р.), Канаді (1967 р.), Японії (1971 р.), Німеччині (1976 р.), Іспанії
(1977 р.), Нідерландах (1979 р.), Франції (1980 р.), Великобританії (1982 р.), Швейцарії (1984 р.),
Австрії (1985 р.), Угорщині (1993 р.), Болгарії (1996 р.). Восени 1999 року Держдума Російсь"
кої Федерації прийняла Закон "Про державне гарантування вкладів населення в банках Росій"
ської Федерації". Тільки за останні 20 років система гарантування вкладів була запроваджена
в 52 країнах, здебільшого європейських, та країнах, що розвиваються. Сьогодні всі країни
Організації економічного співробітництва та розвитку, а також ряд країн, що розвиваються (Ар"
гентина, Колумбія, Чилі, Мексика), застосовують систему страхування депозитів.

Number of countries that have introduced this system ensure increased. Over the past 50 years,
most countries have repeatedly faced with the crisis of the banking system, forcing them to implement
a system of insurance of bank deposits to protect the banking system from the bankruptcy of some
banks. In the postwar years, the desire to find an adequate solution to the problem of banking risks,
which steadily increased as a result of banking technology revolution and globalization of financial
and economic relations, deposit insurance system was introduced in Norway (1961), Canada (1967),
Japan (1971), Germany (1976), Spain (1977), the Netherlands (1979), France (1980), UK (1982),
Switzerland (1984) Austria (1985), Hungary (1993), Bulgaria (1996). In autumn 1999 the State Duma
of the Russian Federation adopted the law "On state guarantees of deposits in the banks of the Russian
Federation." Only in the last 20 years, deposit insurance system was introduced in 52 countries,
mostly European and developing countries. At present, all the countries of the Organization for
Economic Cooperation and Development, and a number of developing countries (Argentina,
Colombia, Chile, Mexico) used a system of deposit insurance.

Положення Кабінету Міністрів України"Про Фонд гаран*
тування вкладів фізичних осіб", а в 2001 році — Закон
України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб",
діяльність якого спрямована на забезпечення захисту інте*
ресів фізичних осіб — вкладників комерційних банків.
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Сьогодні система гарантування ошуканих вклад*
ників не працює в державі, тому існує соціальна на*
пруга, і це питання є актуальним, яке вже необхідно
вирішувати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Майже у всіх країнах, що застосовують систему
гарантування вкладів, комерційні банки та, зазвичай,
недержавні ощадні установи різних типів (кредитні
спілки, асоціації тощо), підпадають під систему га*
рантування вкладів. У деяких країнах для цих груп
фінансових установ існують особливі схеми та орга*
ни гарантування, як, наприклад, у Німеччині, Австрії.
У більшості країн до участі у роботі системи страху*
вання на добровільній чи обов'язковій основі залу*
чаються філії іноземних банків, що діють у цій країні.
У більшості країн ЄС участь філій банків країн, які
не входять до складу країн співдружності і не мають
відповідної системи, є обов'язковою.

Майже в усіх країнах діє ліміт відповідальності
страхового фонду, який встановлюється у вигляді
процентної частки покриття вкладу шляхом страху*
вання або граничної суми, що підлягає страхуванню.

Проте, дослідження показали, що ще залишаєть*
ся багато невирішених питань щодо системи фонду
гарантування. Але у вітчизняній науковій літературі
ця проблематика ще не стала об'єктом для грунтов*
них досліджень.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У Програмі економічних реформ Президента Ук*
раїни на 2010—2014 роки одним із заходів для по*
жвавлення кредитування економіки є вдосконален*
ня системи гарантування вкладів фізичних осіб. Для
виконання заходів, визначених у цій програмі, зроб*
лені певні кроки. Зокрема, ухвалений новий Закон
України "Про систему гарантування вкладів фізич*
них осіб", що посилює захист громадян, які довіри*
ли свої заощадження банкам. Наступним кроком є
збільшення гарантованої суми відшкодування за
вкладами, які стали недоступними ".

Тому першочерговим стратегічним завданням є
розробка і розвиток системи гарантування вкладів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні в Україні система страхування депо*
зитів вкладників банків — фізичних осіб створена,
але потребує подальшого розвитку та вдосконален*
ня.

Майже у всіх країнах, що застосовують систему
гарантування вкладів, крім комерційних банків, учас*
никами системи с недержавні ощадні установи
різних типів (кредитні спілки, асоціації тощо), а та*
кож залучаються на збільшення суми акумульованих
коштів, а також його учасників — головні пробле*
ми, що потребують вирішення найближчим часом.

У деяких країнах для цих груп фінансових уста*
нов існують особливі схеми та органи гарантування,
як, наприклад, у Німеччині, Австрії. Все це сприяє

залученню додаткових заощаджень населення до
фінансово*кредитної системи країни, а отже сприяє
розвитку економіки країни.

В Україні діє дві окремі програми гарантування
вкладів фізичних осіб, що є вкладниками кредитних
спілок, проте ці програми є не державними, а ство*
реними саморегулівними організаціями, учасниками
яких є кредитні самі спілки.

На ринку страхування можна розглядати такі ва*
ріанти створення фондів гарантування:

— по*перше: необхідно створювати фонд гаран*
тування страхових виплат орієнтований виключно на
захист фізичних осіб — споживачів страхових по*
слуг;

— по*друге: фонди захисту недоцільно створю*
вати на всьому ринку страхування, а слід орієнтува*
тися на певні сегменти цього ринку. На ринку стра*
хування необхідно зосередитись на соціально оріє*
нтованих та масових видах страхування, а також за
довгостроковими (накопичувальними договорами)
страхування.

Національна комісія, що здійснює державне ре*
гулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі
Нацкомфінпослуг), на виконання пункту 18 Націо*
нального плану дій на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на 2010—2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна еко*
номіка, ефективна держава", затвердженого Указом
Президента України від 12.03.2012 № 128, вже роз*
роблено і подано на розгляд Кабінету Міністрів Ук*
раїни проект Закону України "Про Фонд гарантуван*
ня страхових виплат за договорами страхування
життя", який схвалено на засіданні Кабінету
Міністрів України 06.02.2013 та подано до Верхов*
ної Ради України (реєстраційний номер 2327 від
19.02.2013) (далі — проект Закону).

Проект Закону передбачає такі умови участі в си*
стемі гарантування виплат за договорами страхуван*
ня життя: наявність ліцензії на страхування життя та
участь у Фонді гарантування. Джерелами формуван*
ня активів Фонду є вступний внесок страховика, який
складає 20 000 грн., а також регулярні внески (0,4
% від премій за кожне півріччя) та спеціальні вне*
ски (у разі прийняття такого рішення Фондом, але в
розмірі не більше регулярних внесків) [2].

Виплати з Фонду будуть здійснюватися при прий*
нятті рішення про ліквідацію страховика або при по*
рушенні провадження у справі про банкрутство стра*
ховика в розмірі 20 000 грн. за кожним договором
страхування.

Також сьогодні при МТСБУ на виконання підпун*
кту 43.1.2 пункту 43.1 статті 43 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно*правової відпо*
відальності власників наземних транспортних за*
собів" вже створено фонд захисту потерпілих у до*
рожньо*транспортних пригодах, призначений для
здійснення розрахунків із потерпілими у випадках,
передбачених цим Законом. Законом визначено пе*
релік  випадків в  яких здійснюється страхове
відшкодування, порядок таких виплат та визначе*
но основні принципи діяльності МСТБУ, який є ад*
міністратором цього Фонду захисту прав потерпі*
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лих та приймає рішення щодо здійснення страхо*
вих відшкодувань.

Фонд гарантування виплат за довгостроковими
(накопичувальними видами страхування), масовими
та соціально орієнтованими видами страхування
може бути створений як юридична особа публічно*
го права (по аналогії з Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб).

Повноваження, якими наділено Фонд, можуть
включати в себе повноваження, визначені проектом
Закону:

— забезпечення функціонування системи гаран*
тування страхових виплат за визначеними договора*
ми страхування;

— акумулювання коштів, що надходять до Фон*
ду;

— проведення заходів щодо забезпечення здійс*
нення страхових виплат за договорами страхування
та захисту прав страхувальників, зокрема шляхом
здійснення функцій тимчасової адміністрації або
ліквідатора страховика;

— здійснення за рахунок активів Фонду гарант*
ійних та компенсаційних виплат з метою забезпечен*
ня здійснення страхових виплат за договорами стра*
хування, що були укладені страховиками до того, як
вони стали неплатоспроможними.

Для створення Фонду необхідно прийняття спеці*
ального закону з цього питання, а також внести зміни
до Законів України "Про фінансові послуги та дер*
жавне регулювання ринків фінансових послуг", "Про
страхування " щодо визначення чітких критеріїв не*
платоспроможності страховика.

Довідково: станом на початок 2013 року 414
страховиків, що мають ліцензії, на 01.01.2013 акти*
ви страховиків становлять 56,1 млрд грн., страхові
резерви 12,6 млрд грн., з них резерви за договора*
ми страхування життя — 3,2 млрд грн. страхові
премії за договорами страхування життя 1,8 млрд
грн., активи страхового ринку складають 60 % ак*
тивів небанківських фінансових установ

Кредитні спілки та фінкомпанії
І. Створення фондів гарантування для ринку

фінансових послуг, що надаються фінансовими ус*
тановами.

Створення системи гарантування для ринку
фінансових послуг, що надаються фінансовими ус*
тановами, є доцільним лише щодо тих видів фінан*
сових послуг, які передбачають залучення коштів
фізичних осіб, а саме:

1) залучення коштів установників управління
майном для фінансування об'єктів будівництва та/
або здійснення операцій з нерухомістю (фінансову
послугу надають управителі фондів фінансування бу*
дівництва (ФФБ));

2) адміністрування фінансових активів для прид*
бання товарів у групах (фінансову послугу надають
фінансові компанії — адміністратори придбання то*
варів у групах);

3)  залучення внесків (вкладів) членів кре*
дитної спілки на депозитні рахунки (фінансову по*
слугу надають кредитні спілки, які мають ліцензії
на здійснення діяльності із залучення внесків

(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні ра*
хунки).

Нормативно*правовими актами Нацкомфінпослуг
встановлено, що вищезазначені види фінансових по*
слуг не можуть суміщатися з будь*якими видами
фінансових послуг (є виключними).

ІІ. Інформація про наявність законодавчих засад
для відрахування коштів у певні фонди для забезпе*
чення виконання зобов'язань перед споживачами
фінансових послуг:

 Для управителів ФФБ Законом України "Про
фінансово*кредитні механізми і управління майном
при будівництві житла та операціях з нерухомістю "
та Ліцензійними умовами провадження діяльності із
залучення коштів установників управління майном
для фінансування об'єктів будівництва та/або
здійснення операцій з нерухомістю, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004
року № 1225, передбачено такі відрахування:

1) оперативний резерв (не менше 5 % залучених
коштів), формується управителем на окремих рахун*
ках ФФБ та є строковими коштами, які перерахову*
ються забудовнику в повному обсязі після введення
об'єкта будівництва в експлуатацію.

Призначення оперативного резерву: виплата до*
вірителям коштів з ФФБ або перерозподіл коштів
між об'єктами будівництва внаслідок здійснення до*
вірителями операції зміни об'єкта інвестування;

2) резервний фонд (менше 15 % статутного
(складеного) капіталу). Розмір щорічних відрахувань
до резервного фонду не може бути меншим 5
відсотків суми чистого прибутку ліцензіата. Призна*
чення: покриття збитків або виконання зобов'язань
управителя перед довірителями.

Для фінансових компаній — адміністраторів
Ліцензійними умовами провадження діяльності з ад*
міністрування фінансових активів для придбання то*
варів у групах, затверджених розпорядженням Нац*
комфінпослуг від 09.10.2012 № 1676, передбачено
формування резервного капіталу, розмір якого вста*
новлюється установчими документами фінансової
компанії (але не менше 15 % статутного капіталу).
До досягнення встановленого розміру резервного
капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути
меншим ніж 5 % від суми чистого прибутку ліцензіа*
та за рік.

Резервний капітал ліцензіата може бути викори*
станий виключно:

— на покриття можливої нестачі коштів для прид*
бання товарів у групах у разі невиконання або нена*
лежного виконання своїх зобов'язань учасниками
групи;

— на повернення коштів учаснику групи у разі
розірвання договору про адміністрування;

— для повернення грошових коштів учасникам
групи у разі ліквідації ліцензіата, якщо об'єднаних
коштів учасників групи буде недостатньо.

Кошти резервного капіталу розміщуються на по*
точних рахунках ліцензіата у банках.

Для кредитних спілок Законом України "Про кре*
дитні спілки" та Положенням про фінансові норма*
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тиви діяльності та критерії якості системи управлін*
ня кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок,
затвердженим розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від
16.01.2004 №7, з метою забезпечення платоспро*
можності кредитної спілки та захисту заощаджень
її членів передбачено формування резервного капі*
талу (не менш як 15 відсотків від суми активів, зва*
жених на ризик кредитної спілки) за рахунок вступ*
них внесків членів кредитної спілки та частини до*
ходів кредитної спілки.

Створення інших обов'язкових фондів (резервів)
з метою гарантування внесків (вкладів) членів кре*
дитних спілок на депозитні внески законодавством
не передбачено.

ІІІ. Пропозиції щодо створення Фонду гаранту*
вання виплат довірителям ФФБ та споживачам
фінансових послуг з адміністрування фінансових
активів для придбання товарів у групах [3].

Фонд гарантування виплат довірителям ФФБ та
споживачам фінансових послуг з адміністрування
фінансових активів для придбання товарів у групах
(далі — Фонд) може бути створений як юридична
особа публічного права (по аналогії з Фондом гаран*
тування вкладів фізичних осіб).

Повноваження, якими наділено Фонд, можуть
включати в себе:

1) збір внесків учасників системи гарантування
виплат (небанківських фінансових установ*довіри*
телів ФФБ та адміністраторів придбання товарів у
групах);

2) інвестування таких внесків у державні цінні па*
пери та інші без ризикові активи;

3) здійснення виплат довірителям ФФБ та учас*
никам систем придбання товарів у групах у разі не*
платоспроможності відповідних фінансових установ;

4) виведення неплатоспроможних управителів
ФФБ або фінансових компаній*адміністраторів з
ринку.

Джерелами формування коштів Фонду можуть
бути:

1) початковий збір до Фонду (певний відсоток від
статутного капіталу);

2) регулярний збір до Фонду (щоквартальна
сплата певного відсотку від суми залучених коштів);

3) спеціальний збір до Фонду (сплачується у разі
недостатності коштів для здійснення виплат);

4) доходи, одержані від інвестування коштів
Фонду в державні цінні папери;

7) кредити, залучені із Державного бюджету Ук*
раїни;

8) кошти, внесені державою на безповоротній ос*
нові;

10) гранти, благодійні внески;
11) кошти, отримані від ліквідації неплатоспро*

можної небанківської фінансової установи.
Для створення Фонду необхідно прийняття спеці*

ального закону з цього питання, а також внести зміни
до Законів України "Про фінансові послуги та дер*
жавне регулювання ринків фінансових послуг ", "Про
фінансово*кредитні механізми і управління майном
при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

щодо визначення поняття неплатоспроможності
фінансової установи, а також наділення Фонду по*
вноваженнями з тимчасової адміністрації та виведен*
ня з ринку неплатоспроможних фінансових установ.

Довідково: станом на початок 2013 року 60
фінансових компаній мають діючі ліцензії Нацком*
фінпослуг на провадження діяльності із залучення
коштів установників управління майном для фінан*
сування об'єктів будівництва та/або здійснення опе*
рацій з нерухомістю (обсяг залучених коштів, по
яким існують зобов'язання перед довірителями, на
початок 2013 р. — 8 611 млн грн.), а також 7 фінан*
совим компаніям видано ліцензії на провадження
діяльності з адміністрування фінансових активів для
придбання товарів у групах (обсяг наданих фінансо*
вих послуг на початок 2013 р. — 60 млн грн.).

IV. Пропозиції щодо створення фонду гаранту*
вання внесків (вкладів) членів кредитної спілки на де*
позитні рахунки.

Учасниками фонду гарантування внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахун*
ки є кредитні спілки, які залучають внески (вклади)
їх членів на депозитні рахунки.

Участь кредитних спілок, які залучають внески
(вклади) їх членів на депозитні рахунки, у фонді є
обов'язковою.

Метою створення фонду гарантування внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахун*
ки може бути:

— захист фізичних осіб, які мають внески на де*
позитні рахунки;

— захист кредитних спілок — учасників фонду,
а також фізичних осіб, які мають внески на депозитні
рахунки.

Можливі такі шляхи створення фонду гаранту*
вання внесків (вкладів) членів кредитної спілки на де*
позитні рахунки:

1) фонд гарантування внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки створюється
як юридична особа публічного права при Нацкомф*
інпослуг (по аналогії з Фондом гарантування вкладів
фізичних осіб).

Переваги: створення механізму гарантування
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депо*
зитні рахунки для системи кредитної кооперації.

Недоліки: фінансові затрати на створення юри*
дичної особи — адміністратора фонду та стартово*
го наповнення такого фонду;

2) фонд гарантування внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки приєднуєть*
ся до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
При цьому фонд гарантування внесків (вкладів)
членів кредитної спілки на депозитні рахунки ство*
рюється без набуття фондом статусу юридичної осо*
би як окремий грошовий фонд, Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб є його адміністратором.

Переваги: відсутні фінансові затрати на створен*
ня юридичної особи — адміністратора фонду.

Недоліки: різні впливи регулятора (різні повно*
важення НБУ та Нацкомфінпослуг);

3) фонд гарантування внесків (вкладів) членів
кредитної спілки на депозитні рахунки створюється
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без набуття фондом статусу юридичної особи як ок*
ремий грошовий фонд — складова єдиного Фонду
гарантування для ринку фінансових послуг, що на*
даються фінансовими установами. Фонд гарантуван*
ня для ринку фінансових послуг, що надаються
фінансовими установами, утворюється як юридична
особа публічного права при Нацкомфінпослуг (по
аналогії з Фондом гарантування вкладів фізичних
осіб).

Переваги: створення механізму гарантування
внесків (залучених коштів) фізичних осіб для всьо*
го ринку фінансових послуг, що надаються фінан*
совими установами.

Недоліки: фінансові затрати на створення юри*
дичної особи — адміністратора фонду та стартово*
го наповнення такого фонду.

Залежно від мети створення фонду можливі такі
види організації роботи фонду гарантування внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахун*
ки:

а) виплатна каса, у такому разі фонд наділяєть*
ся тільки повноваженням щодо здійснення виплат
членам кредитної спілки — учасника системи гаран*
тування у разі неплатоспроможності кредитної спіл*
ки.

Переваги: стартове наповнення такого фонду
менше за обсягом ніж фонду змішаного типу.

Недоліки: не реалізується функція забезпечен*
ня ефективної процедури виведення неплатоспро*
можних кредитних спілок із ринку фінансових по*
слуг.

б) змішаний тип, у такому разі повноваження,
якими наділено фонд, можуть включати в себе:

1) збір внесків кредитних спілок — учасників си*
стеми гарантування внесків (вкладів) членів кредит*
ної спілки на депозитні рахунки;

2) інвестування таких внесків у державні цінні па*
пери та інші безризикові активи;

3) здійснення заходів щодо підтримки ліквідності
кредитних спілок — учасників системи гарантуван*
ня;

4) фінансове оздоровлення кредитних спілок —
учасників системи гарантування;

5) виведення неплатоспроможних кредитних
спілок — учасників системи гарантування з рин*
ку;

6) здійснення виплат членам кредитної спілки —
учасника системи гарантування у разі неплатоспро*
можності кредитної спілки.

Переваги:
— забезпечення стабільної роботи системи

кредитної кооперації, зокрема у кризових ситуа*
ціях;

— відсутність банкрутств кредитних спілок, що
забезпечує формування позитивного іміджу систе*
ми кредитної кооперації;

— опосередкований захист всіх внесків членів
кредитних спілок.

Недоліки: фінансові затрати на стартове напов*
нення такого фонду.

Джерелами формування коштів Фонду можуть
бути:

1) початковий збір до Фонду (у розмірі одного
відсотка активів кредитної спілки);

2) регулярний збір до Фонду (щоквартальна
сплата у розмірі не менше, ніж 0,125 відсотка, та
не більше,  ніж 0,25 в ідсотків  загальної  суми
вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсот*
ки);

3) спеціальний збір до Фонду (сплачується у разі
недостатності коштів для здійснення виплат);

4) доходи, одержані від інвестування коштів
Фонду в державні цінні папери;

7) кредити, залучені із Державного бюджету Ук*
раїни;

8) кошти, внесені державою на безповоротній ос*
нові;

10) гранти, благодійні внески;
11) кошти, отримані від ліквідації неплатоспро*

можної небанківської фінансової установи);
12) інші джерела.
Оптимальним є варіант створення фонду гаран*

тування внесків (вкладів) членів кредитної спілки на
депозитні рахунки в складі єдиного Фонду гаранту*
вання для ринку фінансових послуг, що надаються
фінансовими установами.  Фонд гарантування
внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депо*
зитні рахунки є фондом змішаного типу і забезпе*
чує захист кредитних спілок — учасників фонду, а
також фізичних осіб, які мають внески на депозитні
рахунки [1].

Для створення Фонду необхідно прийняття спец*
іального закону з цього питання, а також внести
зміни до законів України "Про кредитні спілки", "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг" щодо визначення поняття непла*
тоспроможності фінансової установи, а також над*
ілення Фонду повноваженнями з тимчасової адміні*
страції та виведення з ринку неплатоспроможних
фінансових установ.

Прогнозний початковий розмір Фонду — при*
близно 8,3 млн грн.

ВИСНОВКИ
Майже всі країни застосовують ліміт відповідаль*

ності страхового фонду, який встановлюється у виг*
ляді або процентної частки покриття вкладу шляхом
страхування, або граничної суми, що підлягає стра*
хуванню. Гранична сума вкладу залежить від рівня
добробуту країни. Країни з високим рівнем розвит*
ку економіки досить високо підняли планку виплат
за застрахованими депозитами.
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