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Варто наголосити, що в Україні вкладники використовують депозити в 
іноземній валюті для гарантування своїх заощаджень незалежно від інфляції й 
девальваційних процесів. Саме тому значна частина населення намагається 
купити іноземну валюту при першій нагоді, що істотно ускладнює ситуацію в 
разі виникнення кризових явищ у економіці чи політиці. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ 

ВКЛАДІВ В УКРАЇНІ 
 

Діяльність із гарантування банківських вкладів широко відома сучасній 
банківській спільноті та визнається одним із найсуттєвіших елементів 
підтримання стабільності та ліквідності банківської системи.  

Питанням гарантування банківських вкладів присвячено праці багатьох 
українських та зарубіжних учених, зокрема В. Огієнко, Т. Смовженко, 
І. Серветник, В. Пашнєвої, М. Адамчук, К. Молодико, О. Турбанова та ін. 
Найбільш повно висвітлити сутність гарантування банківських вкладів дозволяє 
розкриття двох ключових елементів: об’єкта та суб’єкта гарантування. Вказані 
елементи дають відповідь на питання: що гарантується, хто є гарантом, і яким 
чином забезпечується виконання гарантій. Отже, наразі продовжуються 
дослідження відносно сутності, об’єкта і суб’єктів гарантування вкладів. 
Зокрема, Т. Смовженко та І. Серветник [1, с. 60] конкретизують сутність 
гарантування банківських вкладів як комплекс заходів, що забезпечують захист 
вкладів на випадок банкрутства банку і передбачають зобов’язання щодо 
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повернення вкладених у банк коштів у випадку банкрутства банку, що їх бере на 
себе спеціально створена організація, за рахунок особливого страхового фонду.  

Об’єктом гарантування більшість вчених вважають банківські депозити. 
Результати аналізу міжнародної практики гарантування дозволяють 

виділити чотири типи суб’єктів гарантування банківських вкладів: 1) державу; 
2) безпосередньо банківські установи; 3) страхові гарантійні фонди як інститути 
взаємного страхування; 4) окремі страхові компанії (табл. 1).  

Таблиця 1 
Суб’єкти гарантування банківських вкладів 

Суб’єкти гарантування 
Держава Банківські 

установи 
Страхові 

гарантійні фонди 
Окремі страхові 

компанії 
 

Система гарантування вкладів в Україні існує майже двадцять років і за цей 
час зазнала еволюційних змін в усіх суттєвих аспектах. Серед основних змін 
можна виділити такі:  

– розмір гарантованої суми зріс на кілька порядків з 500 грн. у 1998 році до 
200 тис. грн. з 2012 року; 

– функції Фонду гарантування як страховика депозитів були розширені з 
«виплатної каси» до «мінімізатора збитків»; 

– архітектура мережі фінансової стабільності країни і взаємовідносини між її 
учасниками – Фондом, Національним банком України та Міністерством 
фінансів – змінювалися в міру розширення функцій Фонду; 

– порядок виплати гарантованої суми, у тому числі момент початку виплат, 
поступово еволюціонував для якнайбільшого задоволення потреб постраждалих 
вкладників тощо. 

Сьогодні в Україні чинною є система гарантування вкладів фізичних осіб, 
тобто юридичні особи не є захищеними. Гарантуються вклади, розміщені в 
лише банках. Вклади кредитних спілок, фінансових компаній не гарантуються. 
Сума відшкодування вкладнику у разі неплатоспроможності банку не 
перевищує 200 тис. грн. Отже, Україною прийнята найпростіша з існуючих у 
світі модель страхування депозитів: страхування є обов’язковим, страхуванню 
підлягають тільки депозити фізичних осіб, ставка відрахувань є фіксованою, 
сума відшкодування депозиту обмежується. 

Протягом 2017-2018 років динаміка фінансових ресурсів Фонду була не 
стабільною, про свідчать дані табл. 2. 

Таблиця 2 
Динаміка фінансових ресурсів Фонду за 2017-2018 роки, млн.грн. 

Період 2017 рік 2018 рік 
01.01. 01.04 01.10 01.01 01.04 01.07 

Фінансові 
ресурси 

15 315,9 11 870,5 14 748,7 14 354,4 14 980,5 14 793,7 

Джерело:за даними офіційного сайту ФГВФО. 
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Протягом того ж самого періоду часу 2017-2018 роки динаміка кількості 
учасників Фонду відповідала загальним тенденціям скорочення кількості 
банківських установ і скоротилась з 83 до 82 учасників (на 01.07.2018 р.) 

Серед негативних чинників в побудові схеми гарантування банківських 
вкладів в Україні, які знижують її ефективність та становлять загрозу 
фінансовій стабільності банківської системи, можна виділити: участь 
банківських установ у схемі гарантування вкладів, максимальна сума покриття 
втрачених вкладів, джерела формування коштів спеціального фонду та розмір 
внесків учасників, мінімальний обсяг акумульованих фондом коштів для 
забезпечення стабільності банківської системи. 

Згідно з чинним законодавством, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
(Фонд) періодично має проводити дослідження з метою оцінювання рівня 
поінформованості громадськості про систему гарантування вкладів. У березні 
2015 року Фонд оприлюднив результати такого дослідження у звіті 
«Опитування з метою оцінки рівня знань українських споживачів щодо системи 
гарантування вкладів фізичних осіб». У грудні 2017 року Фондом було 
здійснено загальнонаціональне опитування мешканців України у віці 18 років та 
старше, загалом 2006 респондентів – задля визначення їхньої обізнаності з 
різноманітними аспектами системи гарантування депозитів [2]. За результатами 
обстеження зроблено висновки, що українські респонденти погано оцінюють 
власний рівень обізнаності про систему гарантування вкладів. Лише 19% 
опитаних заявили, що знають про існування системи та механізм її 
функціонування. Про існування Фонду знають 52% опитаних, тоді як 40% 
нічого не чули про Фонд. Думки щодо того, хто саме в Україні гарантує 
депозити, розділилися – 57% правильно визначили, що це Фонд, а 45% 
помилково вважають, що депозити в України гарантує НБУ. Лише 26% знають, 
що виведенням неплатоспроможних банків з ринку займається Фонд, тоді як 
переважна більшість (54%) вважають, що цим займається НБУ. Абсолютна 
більшість опитаних (79%) зазначили, що їм бракує інформації про систему 
гарантування. Разом з тим, лише 22% жителів України висловлюють своє 
небажання отримувати нову інформацію та набувати додаткових знань про 
систему, навіть на тлі низької самооцінки. Найбільш бажаним каналом 
отримання інформації про систему гарантування вкладів названо банк, в якому 
розміщуються кошти (51% відповідей), на наступному місці персональні 
консультації (31%) [2]. 

Проведене дослідження виявило певні прогалини в організації 
функціонування системи гарантування вкладів в Україні. З метою наближення 
умов функціонування фінансових ринків України до вимог Європейського 
союзу банківським установам необхідно налагодити більш повне і прозоре 
інформування населення України про систему гарантування вкладів. Загальні 
вимоги потенційних клієнтів полягають у збільшенні граничного розміру 
відшкодування до 1 млн.грн, поширенні можливості гарантування вкладів і для 
депозитів юридичних осіб, зменшенні терміну, протягом якого відбувається 
відшкодування, розширенні продуктів, на які поширюється гарантія. 
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ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Глобалізація фінансових ринків передбачає усунення бар’єрів між 

внутрішніми та міжнародними ринками й розвиток багатоваріантних зв’язків 
між окремими секторами економіки. Глобалізація банківської сфери призводить 
до посилення процесів злиття та поглинання. Слідом за промисловими 
гігантами банківські установи долають національні межі й стають 
транснаціональними. Основними факторами, що підштовхують банки до 
міжнародних злиттів і поглинань, є конкуренція і необхідність здійснення 
процесів міжкордонних кооперації.  

Угоди по злиттю і поглинанню забезпечують кредитним організаціям 
найбільш швидке і легке проникнення на зарубіжні ринки в умовах, коли 
розвиток за рахунок власних ресурсів обумовлено ризиком втрати стратегічних 
можливостей, а прийнятні джерела зростання всередині країни вичерпані. 
Багато банків розглядають злиття і поглинання як основний спосіб росту і 
зниження витрат за рахунок економії від масштабу. Угода про зняття з 1999 р. 
бар’єрів на ринках позикових капіталів і вільний доступ іноземних конкурентів 
до національних банківських, страхових і фінансових сфер прискорила ці 
процеси. 

Сучасний стан банківської системи України характеризується наступними 
даними (табл. 1). 

Із поширенням глобалізаційних процесів умови функціонування українських 
банків істотно змінилися. Через механізми купівлі та створення фінансових 
установ стало можливим поглинання української банківської системи, яка менш 
конкурентоспроможна на світовому фінансовому ринку, системами більш 
розвинутих країн. Також спостерігається тенденція взаємопроникнення капіталу 
фінансового та виробничого секторів економіки та стирання кордонів 
фінансової діяльності на світовому ринку, що сприяє активізації обміну 
капіталами між різними країнами. Ці умови та особливості слід ураховувати при 
розробці напрямів і рекомендацій щодо забезпечення стабільності банківської 
системи України. 
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